
 

 
8. Splat!FilmFest - International Fantastic Film Festival 

 

 
     
Splat!FilmFest to jedyny w Polsce międzynarodowy festiwal nowego kina grozy, 
fantastyki, kina gatunkowego i bezkompromisowego kina arthousowego, którego 
misją jest prezentowanie kina mrocznego, szalonego, dzikiego i pięknego. 
 
Trzon programu stanowią premiery najlepszych światowych flmów kina gatunkowego, 
m.in. horrory, thrillery, mroczne dramaty, czarne komedie, s-f, fantasy, których nie 
można zobaczyć na żadnym innym festiwalu w Polsce i które nie posiadają jeszcze 
dystrybucji kinowej, a które swoje światowe premiery miały na najlepszych i 
najważniejszych międzynarodowych festiwalach (m.in.w Cannes, Toronto, Wenecji, 
Locarno, Berlinie, Sitges czy na festiwalu Sundance i Fantastic Fest). To wyśmienita 
rozrywka, wielkie kino i bardzo dużo emocji.  
 
Na 8. Splat!FilmFest zapraszamy w okresie Halloween w terminach: 
 
WARSZAWA (główna edycja): Kinoteka, 26 – 30 października 2022 r. 
WROCŁAW: Kino Nowe Horyzonty, 26 – 30 października 2022 r. 
ONLINE: 3 – 13 listopada 2022 r. (platforma mojeekino.pl) 



 
          

 

Od 2019 roku Splat!FilmFest jest członkiem prestiżowej Méliès International Festivals 
Federation. Jest to sieć ponad dwudziestu najważniejszych festiwali gatunkowych z 
16 krajów z całego świata, a Splat!FilmFest stanowi w Federacji pierwszą 
reprezentację tej cześć Europy. Decyzja o przyjęciu do Federacji została podjęta 
jednogłośnie przez zarząd Federacji, która uwzględniała m.in. jakość programu 
festiwalu. 

 

W marcu 2022 roku Splat!FilmFest został uznany przez 
popularny amerykański magazyn Dread Central za jeden z 
najlepszych horrorowych festiwali na świecie. Listę 
wyróżnionych festiwali wyłoniła grupa ekspertów z 
międzynarodowej branży flmowej. Zwrócono m.in. uwagę 
na wzrost festiwalu, który szybko stał się ważnym 
wydarzeniem na arenie międzynarodowej.  

 
 
To już kolejne wyróżnienie tej skali. Dwa lata wcześniej 
festiwal znalazł się na liście "25 najlepszych festiwali kina 
gatunkowego na świecie” amerykańskiego magazynu 
flmowego „Movie Maker Magazine”. Atmosferę i program 
Splat!FilmFest doceniła grupa ekspertów, w której znaleźli 
się zagraniczni reżyserzy, aktorzy, dystrybutorzy i 
dziennikarze flmowi. 

 

 

 

 

 



 

8. Splat!FilmFest współfnansują: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

 

Sponsor festiwalu: gra wideo THE QUARRY 

 

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Nowa Aleksandria. 

 

Więcej szczegółów dotyczących bogatego programu Splat!FilmFest oraz informacje o 
biletach można znaleźć na stronie splatfilmfest.com. 
 
Tegoroczny trailer: https://www.youtube.com/watch?v=S40h9kGdKf4  
 
 
Strasznie zapraszamy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT: 
 
Monika Stolat, dyrektorka festiwalu 
tel. +48 519 122 799 
e-mail: splatfilmfest@gmail.com, info@splatfilmfest.com 
 
splatflmfest.com 
facebook.com/splatflmfest 
instagram.com/splatflmfest  
https://www.tiktok.com/@splatfilmfest 


