


Zgodnie z duchem Sundance Film Festival stworzonego przez Roberta Redforda, kanał SundanceTV promuje odważne i kreatywne produkcje filmowe.
Prezentuje prace najbardziej utalentowanych twórców, oferuje widzom szeroki wybór filmów niezależnych, dokumentalnych, a także zapis wyjątkowych
koncertów rockowych.

SUNDANCETV



Oferta programowa
Studnia

Mroczna pieśń

The Seven Five

Greedy Lying Bastards

Droga

Mayday



Studnia
W postapokaliptycznym świecie mija 10 lat od ostatniego deszczu. Nieliczni ludzie,
którzy przetrwali, są w stanie zabijać za dostęp do wody. 17-letnia Kendal
(Haley Lu Richardson) i jej brat mieszkają na farmie, na której jest jedna z ostatnich
działających studni. Gdy chciwy właściciel innych źródeł wody rości sobie prawa
także i do tego, Kendal ma do wyboru uciec i ukryć się, albo walczyć o przetrwanie
tych kilku drogich jej sercu osób i rzeczy, które jej jeszcze pozostały. Thriller
w reżyserii Toma Hammocka.



Mroczna pieśń
Samotna matka nie potrafi pogodzić się ze śmiercią synka. Wynajmuje
tajemniczego okultystę, który ma przeprowadzić rytuał umożliwiający jej kontakt
ze zmarłym dzieckiem. Podczas rytuału matka i okultysta będą musieli zmierzyć się
z demonami, które chcą zniszczyć ich dusze. Mroczny horror w reżyserii
Liama Gavina.



The Seven Five
Film dokumentalny o skandalicznej korupcji w policji w Nowym Jorku w latach
80. i 90. ubiegłego wieku, gdy grupa funkcjonariuszy prowadziła nielegalne interesy
i brała udział w narkotykowych operacjach. Reżyser Michael Dowd, były policjant,
opowiada swoją własną historię o tym, jak został wciągnięty w korupcyjne praktyki,
dopuszczał się przestępstw, a w końcu został schwytany, osądzony i uwięziony.
Szokujący i mocny film, który ujawnia prawdziwe oblicze korupcji w policji.



Greedy Lying Bastards
Dokument w reżyserii Tracy'ego Riesera. Film skupia się na skandalach związanych
z lobbowaniem i nieuczciwymi praktykami w przemyśle energetycznym. Reżyser
pokazuje, jak wpływowe grupy interesów wprowadzają nas w błąd i jak działają,
aby utrzymać swoje zyski, nawet jeśli zarabiając szkodzą jednocześnie naszemu
środowisku i zdrowiu. Film ujawnia również, jaki wpływ mają lobbyści na rządy,
próbując zablokować działania na rzecz ochrony klimatu.



Droga
Postapokaliptyczna opowieść na podstawie bestsellera Cormaca McCarthy’ego,
z gwiazdorską obsadą (Viggo Mortensen, Charlize Theron, Guy Pearce oraz
Kodi Smit-McPhee), ukazuje relacje pomiędzy ojcem (Mortensen) i jego synem
(Smit-McPhee) podróżującymi przez Amerykę opustoszałą w wyniku tajemniczego
kataklizmu. Niepokojącą wizję przyszłości, w której mężczyźni, wystawieni
na najcięższe próby, trwają tylko dzięki miłości.



Mayday
Nadciąga niezwykła burza, która ma zmienić wszystko w życiu Any
(Grace Van Patten). Zwarcie w miejscu pracy w tajemniczy sposób przenosi
bohaterkę do innego świata. Ana poznaje tu grupę żołnierek uwikłanych
w niekończącą się wojnę. Pod przewodnictwem Marshy (Mia Goth), Ana szkoli się na
strzelczynię wyborową i odkrywa nowy wymiar wolności w nieskrępowanej
siostrzanej społeczności. Szybko jednak wyczuwa, że może nie być bezwzględną
zabójczynią, jakiej spodziewają się żołnierki. A czasu, by wrócić do domu jest coraz
mniej.
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