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Amanhã começa hoje 
DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI 
 



2020: o ano da África na França. 
Eventos são planejados em todos os territórios franceses para 
destacar "inovação nas artes..." na África. 
 
Certamente será um trampolim para muitos artistas e profissionais 

de várias áreas da vida, permitindo-lhes globalizar e exibir suas obras 
em lugares com os quais nunca haviam sonhado antes. 

 
Achamos muito encorajador que a visibilidade positiva dada à África em todo o mundo esteja 
se expandindo. Ao mesmo tempo, também achamos encorajador que tantos profissionais, 
países e comunidades afrodescendentes 
Eles tomaram seu destino cinematográfico em suas próprias mãos ao decidirem participar da 
primeira edição do Pavillon Afriques como delegação, orador, visitante ou patrocinador. 
 
Mas Pavillon Afriques não é um stand de 1 ano. Estamos aqui para durar! Ano após ano, 
juntos, construiremos uma indústria cinematográfica africana e diáspora permanente, forte e 
lucrativa que participe do desenvolvimento econômico do continente e além. 
 
Porque “amanhã começa hoje”, junte-se a nós e participe do segundo episódio de Pavillon 
Afriques em 2020. 
  
Karine Barclais 
Fundador do Pavillon Afriques 

 
"Considero que a África é simplesmente o continente central e global, inevitável, porque é aqui 
que todos os desafios contemporâneos colidem. Parte da mudança do mundo será na África. " 
Emmanuel Macron (Presidente da França), 28 de novembro de 2017, Ouagadougou.
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Pavillon Afriques  
Como a África é conjugada no plural com suas diásporas, o Pavillon Afriques 
apresenta ao mundo o potencial cinematográfico do continente e de outros 
territórios em toda a sua riqueza. 

 
Países e territórios mostram seus bens como destino de filmagem, profissionais de 
cinema mostram os frutos de seus talentos. 
  
 
Todo o ecossistema entra em 
ação para permitir que o 
continente tenha uma 
participação maior no 
mercado global de filmes. 
  
Pavillon Afriques é o lar onde 
africanos e afrodescendentes 
recebem o resto do mundo no 
coração do mercado de filmes 
no Festival de Cannes. 
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Cannes Film Festival 
A serviço da evolução do cinema desde a sua criação em 1946, o Festival tem como 
objetivo revelar e exibir obras de qualidade e promover o desenvolvimento da 
indústria cinematográfica no mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Cannes Film Market 
Parte integrante do Festival de Cannes, o 
Marché du Film é o seu braço comercial. 

É até hoje “o maior encontro 
internacional de profissionais do 
setor”. 

Vender e comprar filmes, encontrar 
financiamentos ou distribuidores, 
formar parcerias, estabelecer 
coproduções: 

Todas essas oportunidades estão 
disponíveis para profissionais durante 
todos esses anos. 

12,000  
profissionais

1,743  
compradores

3,200  
produtores

76,000  
profissionais registrados  

na plataforma Cinando

800 
programadores de festivais

p
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pPor que participar do Pavillon Afriques? 
 
Pavillon Afriques, acesso inevitável à indústria cinematográfica 
africana e diáspora durante o Festival de Cannes. 

PROFISSIONAIS DE CINEMA 
  
•  Produtores, diretores, distribuidores,    
   atores. 
• Roteiristas, autores, diretores de  
   fotografia. 
• Produtores de conteúdo 
• Organizadores do festival 
• Artistas e gerentes de talentos 
•  Agências de marketing 
• Teatros e Cineplex 
•  Cinema e tecnologia de cinema: VR, 
   AR, robótica 
 

 
  
- Melhore suas habilidades 
- Faça parceria com colegas de todo o mundo 
- Conheça distribuidores e investidores 
- Encontre novo conteúdo 
- Proteja seu trabalho 
- Fazer associações 
 

CORPORATIVO 
  
• Relações públicas e empresas de mídia 
• Analistas de mercado 
• Escritórios de advocacia 
• Bancos de desenvolvimento, ações  
   privadas, empresas de capital de risco 
• Companhias de seguros 
• Telecomunicações e TIC 
• Software na nuvem, IA, Big Data 
• Empresas de serviços de produção 

 
- Coloque sua marca na frente do seu  
   público na economia que mais cresce no 
   mundo: o continente africano 
- Beneficie-se da cobertura da mídia do 
   evento nos níveis regional, nacional e  
   global. 
- Encontre maneiras de expandir seus  
   negócios em novos territórios 
-  Marque sua organização como um  
   defensor do desenvolvimento da África 
- Faça parceria com cineastas, empreen
   dedores de sucesso, celebridades em um 
   ambiente de negócios favorável 
 
 

TOMADORES DE DECISÃO 
  
• Ministro do Turismo 
• Ministro da Cultura 
• Instituições internacionais/regionais 
• Diretoria de cinema e comissões 
• Fundos de cinema 
• Câmara de Indústria e Comércio 
• Agência de promoção de investimentos 

 
-  Faça do seu país uma marca como o local 
   de filmagem desejado 
-  Atraia produções internacionais 
-  Melhore a atração turística do seu território 
- Promova seus profissionais de cinema  
   nacionais 
-  Desenvolva sua economia através da  
   indústria cinematográfica. 

Audiência        Benefícios
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Programa 
 

Durante 10 dias, o Pavillon Afriques oferece uma ampla gama de atividades para  
cumprir sua missão: 
-    Promover os talentos da África e sua diáspora através do conhecimento. 
-    Ajudar a criar uma indústria cinematográfica viável e lucrativa no continente 
-    Promover a cooperação regional e internacional. 
 

 
 

Master Classes 
Treinamento 

Mesas redondas 
Apresentações por País 

Oficinas de capacitação. 
Entrevistas 

Concurso de Lançamento 
Reuniões B2B 

Eventos de networking (cerimônias de abertura/encerramento, 
coquetéis) 

Eventos de entretenimento 
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Como a estreia no Pavillon Afriques, foi a minha primeira vez no Festival de 
Cannes, o Pavillon me ofereceu um espaço dinâmico para trocar, debater e 
colaborar com cineastas africanos no continente e sua diáspora. 

Fico feliz em ver o desenvolvimento do espaço, pois ele me apresentou a incríveis 
palestrantes, produtores e colegas cineastas em tão pouco tempo 

Edelawit Hussien - Escritor e diretor de "Addis Americana" 

 

Muito obrigado a Karine por essa incrível iniciativa que finalmente abre o 
Festival de Cannes e seu Marché du Film para profissionais africanos. 
Foram dias empolgantes de reuniões e discussões com africanos, o que é 
mais importante para quem conhece este continente, que não se limita 
mais a áreas linguísticas que se ignoram.  

Alain Modot - DIFFA, Diretor Geral 

 

O Pavillon Afriques foi um sucesso retumbante da linha de 
palestrantes até as oportunidades de estabelecer contatos e os 
coquetéis que eles organizaram. Temos muito orgulho de ser 
parceiros do festival em sua primeira edição. Estamos ansiosos 
para o próximo ano! 

Ingrid Jean-Baptiste - Atriz e organizadora do Festival de Cinema de Chelsea 

 

r 

10 dias 
70 atividades

15  
delegações 

oficiais
1  

MOU 
59  

parceiros 

Visitantes de 
mais de 30 

+50  
oradores  

e moderadores

9 
parceiros de 

mídia

EDIÇÃO 2019 - RETROSPECTIVA
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POWERED BY 

 
 

Fundadora & Organizadora: Karine Barclais 

Kbey Business Services 

www.kbeybusiness.com 

 

 

Produtor Executivo: Jon Gosier  

Southbox Entertainment 

www.southbox.io 

 

 

 

CONSELHO CONSULTIVO  
 

 
 

Alberto Marzan, Vuma TV 

www.albertomarzan.net  

 

 

Godfrey Mutabazi, Uganda Communication Commission 

país consultivo 

 www.ucc.co.ug 

 

 

Tsitsi Dangarembga, African Women Filmakers Hub  

www.icapatrust.org 

 

 

 

Dina Afkhampour, CinemAfrica 

www.cinemafrica.se  
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Facebook : PAfriquesOfficiel 

 

   Twitter : PAfriqofficiel 

 

      Instagram : pavillonafriques_officiel 

Contatos 

www.pavillonafriques.com 

info@pavillonafriques.com

Pavillon Afriques 2020 

Marché du Film, Festival de Cannes 

12-21 de maio de 2020
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