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MEDFILM  
FESTIVAL 2011  
 

ISTANBUL’da İTALYAN SİNEMASI  
14 Nisan ISTANBUL /14 Kasım ROMA  
 

İTALYAN SİNEMA SANAYİCİLERİYLE TOPLANTI 
 
işbirliğine katılanlar : 
     

                                               

 
 
TANITIM KONFERANSI :  
 14 NISAN PERŞEMBE SAAT 10.00 - DOLMABAHÇE Salonu 
LÜTFI KIRDAR KONGRE MERKEZİ - (Gümüş Sok. N. 60  34267 Harbiye - Istanbul)   
 

 
Italyan Sineması,  XXX. İstanbul Film Festivali’nin konuğu olarak ICE-İtalyan Ticaret Merkezi, Med 
Film Festival ve Cinecitta Luce’nin işbirliğiyle geniş kapsamlı bir programla Türkiye’ye geliyor. 
 

Sanatçı Serra Ylmaz  da tanıtım konferansına katılacak. 
 

Bu prestijli şenlik kapsamında, İstanbul Film Festivali’nin sanat yöneticileri, italyan ve türk 
profesyonelleri bir araya getiren ikili görüşmelerin yer aldığı ‘’italyan film dağıtımcıları ve Türk TV 
kanalları arasında toplantı’’ girişimine de programlarında yer vererek italyan sinemasını öne 
çıkartmışlardır. Festival yönetimi klasik, çağdaş ve ortak yapım filmlerden oluşan ilginç bir seçki 
sunarak italyan filmlerine ağırlık vemiştir. Yönetmenlerin, sanatçıların ve kurumsal temsilcilerin 
katılımıyla İSTANBUL festivali daha da zenginleşecektir. 
 

Roma MedFilm Festivali’nin işbirliğiyle başlatılan bu girişime RAI, MINERVA GROUP, INTRAMOVIES 
gibi önemli ulusal dağıtımcılar katılacak ve yerel alıcılara yönelik profesyonel iş görüşmeleri 
esnasında italyan sinematografisinin en yeni filmlerinden 21 önemli filmi tanıtacaklar.  
 

Tanıtım konferansı esnasında bir sonraki Roma MEDFILM Festvali’nin etkinlikleri anlatılacak; bu 
festivalde türk sinematografisine ROMA - ISTANBUL: CROSSING THE BRIDGE adlı özel programla 
geniş yer verilecektir. 
 

MedFilm ve türk partnerleri arasındaki işbirliği 2003 yılında başlamış fakat Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne katılımı için müzakerelerin başlangıç tarihi olan 2005 yılından bu yana bu ilişki daha da 
yakınlaşmıştır; türk ve italyan sinemasına atfedilen ve sürekli düzenlenen bu görüşmeler ve İtalyan 
Ticaret Merkezi’nin (ICE) desteğiyle Türkiye’de (İstanbul, Ankara, İzmir) İtalyan sinemasıyla 
buluşma sayesinde birkaç yıldan beri türk şirketlerinin Roma’ya gitmesine neden olmuştur. 
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Bu girişimlerimizin amacı iki ülke arasındaki işbirliğine katkıda bulunmak ve sinema aracılığıyla 
değişmeyen geleneğinin gücüyle çağdaş kültürde ve İtalyan kültüründe önemli bir rolü olan 
Türkiye’nin güncel imajını tanıtmaktır. Türkiye Avrupa’ya açılan bir köprü olup bunu en iyi filmleri 
aracılığıyla anlatmaktadır.   
 

Günümüzde italyan sineması Türkiye’de ticari amaçlı filmler piyasasında pek yaygın değildir aynı 
şekilde türk sineması da İtalya’da pek fazla tanınmamaktadır.  
 

Bu durumdan yola çıkarak İtalya ve Türkiye arasında kültürel ve ticari işbirliği amaçlı ROMA - 
ISTANBUL: CROSSING THE BRIDGE programı ortaya çıkmıştır; Roma ve İstanbul olmak üzere 2 
etapta gerçekleşecek bu program iki ülkenin sinematografisini tanımak, temas kurmak, fikir alış 
verişinde bulunmak ve bu piyasayı daha da geliştirmek için önemli bir platform oluşturmaktadır.  
  
Istanbul 2011 durağı italyan ve türk sinema sanayicileri arasında düzenlenen bir toplantı olup ICE-
İtalyan Ticaret Merkezi’nin  MedFilm ve Uluslararsı İstanbul Film festivali  işbirliği ile 
gerçekleşmiştir. 
 

İTALYAN SİNEMA SANAYİ  TOPLANTISI – ICE’nin DÜZENLEDİĞİ PROGRAM 
Saat 10:00  
XVII . del MEDFILMfestival’inin ve ROMA/ISTANBUL: CROSSING THE BRIDGE programının tanıtımı, türk ve 
italyan sineması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyeli.  
Saat 11:00  
B2B çalışma programının tanıtımı  
Saat 11:30 
İtalyan distribütörlerle türk alıcılar (sinematografi dağıtımcıları ve televizyon kanalları) arasında ikili 
görüşmeler.  
Türk firmaları, toplantı esnasında, toplantıya katılan italyan firmalarının önerdiği filmlerden oluşan 
bir videoteki ICE’den temin edebilecekler.  
 

Türk ve italyan sinemasına atfedilen bu toplantı’nın her yıl tekrarlanan, İstanbul ve Roma’yı 
birleştiren resmi bir etkinlik olmasını, kültürlerin  karşılıklı olarak tanınmasını ve daha büyük 
kitlelere yayılmasını, iki büyük Akdeniz ülkesi arasında sanayi işbirliğinin ve dialogların  daha verimli 
olmasını dileriz; Organizasyonumuz buna inanarak tüm gücüyle ve kararlılığıyla çalıştı ve italyan 
sinematografi sanayinin katılımıyla bir sinerji yarattı.  
 
 
Bu etkinlikte işbirliğinde  bulunanlar: 
ICE-ITALYAN TİCARET MERKEZİ, EKONOMIK GELIŞMELER BAKANLIĞI 
MEDFILM FESTIVAL , CINECITTÀ LUCE, ISTANBUL FILM FESTIVALI 


