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iMAL is een plek voor artistieke praktijken rond 
creatief en kritisch gebruik van nieuwe technologieën. 
iMAL brengt daarvoor een community van 
kunstenaars, denkers, makers uit binnen en buitenland 
samen en biedt een programma met een focus op 
onderzoek, productie, presentatie en spreiding. 
Als deel van ons programma lanceren we het iMAL’s 
Projects Office (iPO), een professionele omgeving 
voor kunstenaars en makers om hun projecten te 
ontwikkelen en te produceren. 

Via twee open oproepen per jaar zal een wisselend 
jury, bestaande uit toonaangevende lokale experts en 
leden van het team van iMAL, projecten selecteren 
die het iPO zal produceren. De selectie vindt plaats op 
basis van een transparante en inclusieve procedure en 
met speciale aandacht voor diversiteit. 
Voor deze open oproep bieden we 2 formats aan: 

PRODUCTIE RESIDENTIE
Een residentie van max. 8 weken bij iMAL, met 
productieassistentie voor artistieke projecten van 
kunstenaars en makers (individueel of collectieven) 
gevestigd in België. 

ONDERZOEK & EXPERIMENT RESIDENTIE
Een residentie van maximaal 8 weken bij iMAL, 
waar kunstenaars gevestigd in België (individueel 
of collectieven), de eerste pistes en mogelijkheden 
tot ontwikkeling van een artistiek project kunnen 
verkennen. 

We selecteren 4-6 projecten per oproep.  
1. BESCHIKBARE RUIMTES EN MIDDELEN 
Plattegrond en fotos van de ruimtes in en aparte 
bijlage via onze website.  

Voor de residenties zijn de volgende ruimten 
beschikbaar: 

A. SUZANNE
Werkruimte met glazen wanden en mogelijkheid 
om deze te verduisteren met zwarte gordijnen of te 
werken met natuurlijk licht. Internetverbinding en 
enkele ophangpunten.
Mogelijkheid tot het plaatsen van een scherm. 

Afmetingen: 10m x 3,6 m, hoogte onder balken is 2,82 
m.

Beschikbaar van 1 februari tot 26 maart 2023

B. TENTOONSTELLINGSRUIMTE
Open werkruimte met 12 kolommen. Betonnen vloer. 
De ruimte heeft een ophangsysteem aan het plafond 
en is voorzien van een groot aantal elektrische 
aansluitingen. Mogelijkheid tot het plaatsen van een 
scherm. 

Afmetingen: 18.6 m x 15.2 m
+ een Black Box van 9.1 m x 3.3 m.

Beschikbaar van 1 februari tot 26 maart 2023.
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C. RHINO
Open werkruimte met meerdere opties. 
Verschillende ophangmogelijkheden. 
Internetverbinding.
Mogelijkheid om een scherm te installeren.

Afmetingen: 7,6 m x 6,5 m (Hoogte onder balken 2,82 
m.)

Beschikbaar van 1 februari tot 26 maart 2023. 

2. VOORWAARDEN
iMAL stelt de ruimtes, de technische middelen 
en begeleiding door het team ter beschikking 
volgens in de hierboven aangegeven periodes en 
binnen de gegeven budgetten. iMAL zal ook een 
productiebudget toekennen en een vergoeding 
betalen aan de kunstenaar, afhankelijk van het type 
residentie (productie of onderzoek & experiment) en 
de behoeften van het project. iMAL zal tussen 4 en 6 
projecten selecteren en een totaalbudget van 12.400€ 
verdelen onder deze projecten. 

De kunstenaars verbinden zich ertoe hun residentie 
te documenteren en aan iMAL een activiteit voor te 
stellen die verband houdt met het thema van hun 
onderzoek of productie. De voorgestelde activiteit 
kan plaatsvinden tijdens of tot drie maanden na afloop 
van de residentieperiode. Van alle residenten wordt 
ook verwacht dat zij deelnemen aan de wekelijkse 
discussies en dynamische uitwisselingen met de 
andere residenten.

De werkruimten van iMAL zijn toegankelijk van 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.30 uur 
en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 19.30 uur. 
Deze uren kunnen worden gewijzigd in verband met 
geldende regels rond de pandemie. 
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3. TECHNISCHE MIDDELEN EN BEGELEIDING 
DOOR HET TEAM
iMAL heeft technische apparatuur die tijdens de 
residentie beschikbaar kan worden gesteld. 
Een gemeenschappelijke ruimte met digitale 
fabricagemachines kan ook ter beschikking van de 
kunstenaars worden gesteld, zodat zij prototypes 
kunnen maken en fysieke objecten kunnen 
produceren met behulp van computergestuurde 
digitale ontwerpen fabricagemachines. Dit 
kan worden aangevuld met toegang tot het 
elektronicalaboratorium en opleiding voor het gebruik 
van de machines.

Een lijst van het beschikbare materiaal is beschikbaar 
op onze website. 

4. INDIENEN EN SELECTIE VAN DE 
VOORSTELLEN
Kunstenaars en/of collectieven kunnen hun 
voorstellen indienen via het formulier dat beschikbaar 
is op de website van iMAL. De jury, bestaande uit 
twee externe juryleden en leden van het team van 
iMAL, zal de voorstellen beoordelen aan de hand van 
de volgende criteria: 
• Artistieke kwaliteit en bredere culturele betekenis 

van het project
• De uitvoerbaarheid van het project
• De door de kunstenaar/het collectief voorgestelde 

activiteit bij iMAL (kunst, wetenschap, technologie 
en maatschappij). 

• De relatie van het ingediende voorstel in de 
context van de programma/kader van iMAL op het 
gebied van kunst, wetenschap, technologie. 

Deze call is open tot 6 december 2022 om 12.00 
uur (‘s middags). 

5. AANMELDINGSFORMULIER
Gelieve het formulier op onze website invullen. 

6. BESLISSING
De resultaten van deze open call zullen, nadat de 
geselecteerde kandidaten worden geïnformeerd, 
worden gepubliceerd op de website van iMAL 
(www.imal.org).

7. GESELECTEERDE PROJECTEN
iPO is een project om lokale kunstenaars te 
ondersteunen. iPO fungeert als een platform voor 
productie, maar ook voor verspreiding en promotie 
van de lokale scene op nationale en internationale 
schaal. iPO identificeert opkomende kunstenaars 
uit de lokale scene en verbindt hen, afhankelijk van 
de relevantie van de ontwikkelde projecten, met de 
verschillende iMAL-netwerken.

Met de kunstenaars of collectieven van de 
geselecteerde projecten zal een overeenkomst 
worden opgemaakt, waarin alle specifieke 
voorwaarden met betrekking op de 
residentieperiode, inzake de distributie van het werk, 
promotiedoeleinden, beeld en auteursrechten etc. 
worden vastgelegd 

8. CONTACT EN INFORMATIE
Voor alle aanvullende informatie of vragen over de 
oproep kan je terecht bij ipo@imal.org 

Deelname aan deze oproep impliceert aanvaarding 
van deze regels en voorschriften. 


