
cases cases cases 

KLANKBORD

Ze kunnen het niet laten, Kathleen en Philip komen altijd terug 
op hun teerbeminde agency. Dat artistieke deel laat hen niet 
los, ook omdat er in de beeldende kunsten nog werk aan de 
winkel is. Kathleen: “De beeldende kunsten zitten op een totaal 
andere manier in elkaar dan de podiumkunsten, die veel be-
ter georganiseerd zijn. Acteurs, dansers en choreografen groe-
peren zich in gezelschappen, meestal met een zakelijk leider, 
productieverantwoordelijke en iemand die instaat voor de ver-
koop en de communicatie van de producties. Beeldende kun-
stenaars werken individueel, ze concentreren zich op de inhoud 
van hun werk en kunnen — op enkele uitzonderingen na die 
zich organiseren in studio’s — niet terugvallen op een onder-
steunende structuur. Waardoor ze slecht onderhandelen met 
musea en galerieën, of hun subsidiedossiers niet goed onder-
bouwen. Daar willen wij in meehelpen.” Kathleen: “Het is maat-
werk: met iedere kunstenaar leggen we een ander parcours af. 
De samenwerkingen zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen 
en respect. Bovendien moet ik het werk kunnen voelen. En dat 
heb ik met Els Dietvorst, Maryam Najd, AMVK, Younes Baba-Ali 
en kunstenaar Ives Maes.”
 Philip: “Omdat we onafhankelijk zijn van de rest van de kunst- 

wereld, zijn wij ook het klankbord van de kunstenaars. Zij spre-
ken ons aan over zowel strategische beslommeringen als voor 
creatieve feedback over de inhoud of het artistieke project. In 
tegenstelling tot veel galerieën, die zich vooral toeleggen op 
verkoop, ondersteunen wij hen ook in het schrijven van dossiers, 
de te nemen stappen in hun carrière, het negotiëren van con-
tracten, het verzorgen van hun pr, ...”

TEAMSPIRIT

Vandaag bestaat Panache uit Kathleen en Philip. Maar wan-
neer dat nodig is, kunnen ze de hulp inroepen van grafisch ont-
werper Pieter Boels, van cameraman en regisseur Mario De 
Munck of van fotostudio Lucid. Kathleen is er lyrisch over: “Ik ge-
loof in de samenwerking van verschillende creatieve mensen. 
We moeten weer meer vanuit collectieven werken waarbinnen 
iedereen elkaar aanvult. Als ik naar de toekomst kijk, zie ik een 
groep gelijkgestemde zielen, freelancers die samenwerken. En 
dan denk ik dat je die grote bedrijven het vuur aan de schenen 
kunt leggen. Net omdat wij dicht bij de basis blijven en zien wat 
er echt leeft. En we kunnen snel en flexibel de nodige experts bij 
elkaar zetten. Dat is mijn droom.” 
www.panache.works
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Bureau voor kunst en design, zo noemt Panache zich. Het maakt ons benieuwd naar wat ze concreet doen om hun boterham mee 
te verdienen. Kwintessens sprak met Kathleen Weyts en Philip Marnef over hun geesteskind Panache. Op de tweede verdieping van 
een kantoorgebouw uit de jaren 70 stripten ze de boel tot op het beton, verfden alles wit en lieten Studio Reset in ruil voor een huis-
stijl enkele tafels ontwerpen. In diezelfde ruimte organiseren ze ook exposities. 

Panache Towers

Panache:  

office for art and design
tekst Steven Graauwmans
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Kathleen Weyts wandelde de afgelopen twintig jaar in de 
marketing- en communicatiegangen van de culturele sector 
— van het M HKA en de Biënnale van Moskou, over Mu.ZEE en 
het Internationale Filmfestival van Gent tot Europe for Festivals, 
Festivals for Europe. Momenteel coördineert ze enkele ten-
toonstellingsprojecten voor BOZAR. Philip Marnef behaalde zijn 
strepen in een grafisch bureau. Van opleiding is de man germa-
nist en illustrator. Bij Panache is hij de allrounder van dienst die  
zowel de pen vasthoudt als de knoppen bedient om websites te 
ontwerpen en te ontwikkelen. 

TRUMP TOWER

Philip Marnef: “Wat wij doen? Het is een complex verhaal omdat 
we heel breed gaan. Om die reden hebben we het opge-
splitst in drie luiken. De ‘Panache Towers’ — een knipoog naar 
de Trump Tower — verwijzen naar ons kantoor waar we ook de 
tentoonstellingen van onze kunstenaars organiseren. Onder 
‘The studio’ brengen we alles onder wat te maken heeft met 
grafisch ontwerp, webdesign en -development. Zo hebben we 
de huisstijl gemaakt voor Studio Reset en het dansgezelschap 
Kobalt Works. De website van fotograaf Bob Van Mol is van onze 
hand, net als de website en app Fulltopia voor de kunstenaar 

Francisco Camacho Herrera. De derde pijler, ‘The agency’ ligt 
ons heel nauw aan het hart: de ondersteuning voor kunstenaars 
en kunstmanagement.” Kathleen Weyts: “Dat gaat verder dan 
louter de productie, wij ondersteunen kunstenaars zowel op 
zakelijk als op inhoudelijk vlak en we brengen hun werk onder 
de aandacht. Daarnaast willen we ‘The studio’ ook verder uit-
werken tot een publicatieplatform voor het artistieke luik, zowel 
print als online, want een mooie catalogus, een ‘boek’ om zich 
te profileren is nog altijd hét visitekaartje van een kunstenaar.”
 Websites ontwikkelen voor advocaten en kunstenaars, films 
en tentoonstellingen produceren en artiestencarrières bege-
leiden ... Panache is geen klassiek communicatiebureau, noch 
een pr-bureau. En ze hebben veel plannen voor de toekomst, 
maar wat is de overkoepelende visie binnen dit alles? Philip: 
“De visie is dat we in de eerste plaats goed werk willen afleve-
ren. Panache wordt niet gerund vanuit een economische mis-
sie. We moeten natuurlijk wel rondkomen, maar geld is niet de 
bestaansreden van Panache.” Kathleen: “Het gaat over inhoud 
en de omkadering ervan. Wij werken goed en graag samen met 
kunstenaars en kunstinstellingen, omdat we begrijpen waar-
mee ze bezig zijn en waarover het gaat, wij kennen de gevoe-
ligheden en de moeilijkheden. En dat wordt geapprecieerd.”
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