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międzynarodowy festiwal horroru i kina gatunkowego

podsumowanie



there is love in our violence.





kim jesteśmy?
Splat!FilmFest to największy festiwal kina grozy w Polsce. Straszymy od 2015 roku.                     
Naszą misją jest prezentowanie kina mrocznego, dzikiego  i pięknego.

Trzon programu stanowią premierowe pokazy najlepszych i najważniejszych świato-
wych horrorów, które nie mają jeszcze w Polsce dystrybucji. Odkrywamy przed polską 
publicznością bezkompromisowe, odważne kino. Większość filmów to polskie premiery 
europejskich i światowych pełnometrażowych dzieł wybitnych współczesnych twórców, 
a także uzdolnionych debiutantów. 

Nie żałujemy sobie też thrillerów, mrocznych dramatów, krwawych, czarnych komedii, 
animacji, czy filmów zupełnie szalonych. Stawiamy na różnorodność. Solidna dawka kina 
kultowego i arcydzieł światowego kina grozy to też coś, co przyprawia nas o przyjemny 
dreszczyk i przyspiesza bicie serca. Dbamy o oprawę festiwalu i upiorny klimat, który 
mrozi krew w żyłach widzów.  Carl Gustav Jung powiedział, że „nie stajemy się oświeceni, 
wyobrażając sobie światło, lecz czyniąc ciemność świadomą”. I my się z tym zgadzamy.



To prawda, horror to wredny dzieciak filmu, ale rozrabia nie od dziś, bo historia kina 
to także historia strachu i przemocy. Chciałoby się dodać, historia życia i śmierci!                      
Splat!FilmFest przypomina, że szeroko pojęty horror to zjawisko bardzo ważne z punk-
tu widzenia historii kinematografii, różnorodne oraz bogate w znakomite produkcje. To 
gatunek, który wciąż ma wiele do powiedzenia i pokazania. Dlatego znajdziesz u nas                         
i niepoprawną rozrywkę, i wielkie kino. 

„Nie chcemy żadnych zafałszowanych, wypolerowanych, gładkich filmów – chcemy, aby były 
szorstkie, niewypolerowane, ale za to pełne życia; nie chcemy filmów w kolorze różowym – 
chcemy ich w kolorze krwi.” 

— (The Film-makers’ Cooperative, 1962)

Splat!FilmFest Crew



„bez wątpienia splat!filmfest w lublinie to największy i naj-
lepszy festiwal filmowego horroru w polsce, świadczy o tym 
poziom realizacji imprezy oraz staranny dobór repertuaru.                   
a było w tym roku w czym wybierać.”

— horror online

„niezapomniane przeżycie, a dla kina grozy w polsce szalenie 
ważne wydarzenie.”

— kinomisja

„splat!filmfest – niesamowita impreza, największa tego typu                 
w Polsce, do tego naprawdę robiona z rozmachem i to przez 
pasjonatów.”

— kinomisja



„różnorodność jest jedną z największych zalet splat!filmfest.”

— nawiedzony podcast

„naprawdę świetna inicjatywa, która w nieszkolny i nieszablo-
nowy sposób realizuje element edukacji filmowej.”

— horror online

„splat! cechują bardzo duży profesjonalizm i ogromna dbałość 
o szczegóły. jedno i drugie widać we wszystkich, nawet najmniej-
szych elementach tego festiwalu.” 

— nawiedzony podcast



10 dni festiwalu
39 filmów
15 premier polskich
2 premiery europejskie
3 nowości popremierowe
7 filmów kultowych
10 filmów krótkometrażowych 
2 filmy dla dzieci
4 wykłady
4 spotkania z 6 twórcami 
(m.in.  julius ramsay reżyser serialu „the walking dead”)
7 bloków filmowych
2 sale kinowe
6 nagród publiczności
14 patronatów medialnych 
(m.in. vice, filmweb, kino, film, ekrany, sfilmowani)
3 partnerów
akcja poboru krwi
imprezy towarzyszące

splat!filmfest 2017







wsparcie finansowe miasta lublin
wyróżniająca się tematyka wydarzenia
wzrost świadomości marki festiwalu 

pozytywne opinie widzów i recenzje
nagrody dla widzów

wysoki poziom organizacji i obsługi technicznej
duże zainteresowanie mediów (prasa, radio, telewizja, media                 

elektroniczne, youtube)



dziesiątki zapowiedzi, recenzji i relacji medialnych m.in. w:
filmweb

vice
twój styl

film&tv kamera
kino
film

ekrany
film.org.pl
sfilmowani

i-d
pr czwórka

pr lublin
onet

tvp lublin
kurier lubelski
gazeta wyborcza

dziennik wschodni
radio centrum

radio freee
radio eska

gazeta prawna
gildia

horror online
demotywatory

wydawnictwo okultura
nekropolitan

pełna sala
blogi filmowe i kulturalne 

inne

nominacja w plebiscycie czowiek roku 2017 dziennika                     
wschodniego w kategorii kultura dla dyrektorki  splat!filmfest.



zapraszamy do współpracy przy splat!filmfest 4 w 2018 roku.

kontakt:
monika stolat

dyrektorka festiwalu
t: 519 122 799

e: splatfilmfest@gmail.com
www.splatfilmfest.com


