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Fegyvertársak  

/Open Range/  

magyarul beszélő, amerikai western, 134 perc, 2003  

 

  

Leírás: 

 

Charley Waite (Kevin Costner), Spearman (Robert Duvall), Gomb és Mose Harrison mind menekülnek 

a múltjuk elől. A négy cowboyt a vadnyugat törvénye köti össze, és megpróbálják kerülni az 

erőszakot, ám egy határ menti város, ahol a félelem és a zsarnokság az úr, megváltoztatja az életüket, 

és arra kényszeríti őket, hogy cselekedjenek. Miközben ezek a bátor férfiak a döntő ütközetre 

készülnek, szembe kell nézniük saját sötét múltjukkal is.  



 

  

  

 

 

  

                  

 

Stáblista: 

Szereplők 

Charley Waite Kevin Costner  
Sue Barlow Annette Bening  
Spearman Robert Duvall  
Denton Baxter Michael Gambon  
Percy Michael Jeter  
Poole seriff James Russo  

https://port.hu/adatlap/szemely/kevin-costner/person-10005
https://port.hu/adatlap/szemely/annette-bening/person-7355
https://port.hu/adatlap/szemely/robert-duvall/person-6108
https://port.hu/adatlap/szemely/michael-gambon/person-5403
https://port.hu/adatlap/szemely/michael-jeter/person-11457
https://port.hu/adatlap/szemely/james-russo/person-8890


Gomb Diego Luna  
Mose Abraham Benrubi  
Butler Kim Coates  

 

Alkotók 

 rendező: Kevin Costner  
 író: Lauran Paine  
 forgatókönyvíró: Craig Storper  
 zeneszerző: Michael Kamen  
 operatőr: J. Michael Muro  
 jelmeztervező: John Bloomfield  
 látványtervező: Gae S. Buckley  
 vágó: Michael J. Duthie Miklos Wright  

 

Néhány ajánlás: 

 

„Costner remek filmet rendezett. Igazi western-hangulat, nagyon jó szövegek, karakterek. A színészi 
játék is nagyon jó, jó kis szereplőgárda biztosítja ezt. A film végi leszámolás nagyon izgalmas, 
realisztikus, remekül fényképezett, ahogy az egész film. Kamen zenéje is jó.  
Erősen ajánlott!” 

„Jó kis mozi ez, kérem!  
 
Gyönyörű tájak, szép fényképezés,lassú vezetés. Tökéletes Duvall, tökéletes karakterrel, Costner is 
hozza a jó formáját. Egyszerű, de tökéletes mondanivaló a becsületről,igazságról,gerincről; igaz baráti 
vagy bajtárs melletti kiállásról. És ami a legszebb,az,hogy a marcona,kemény külső mögött, milyen 
érző szív,emberi nagyság rejtőzik! Remek!” 

„Az utóbbi évek egyik legjobb westernje. Hiába no,  Costner még vakbélgyulladással is képes kiválót 
alkotni. A történet jó, a látvány kifogástalan és a színészekre sem lehet panasz. Duvall tán nem is tud 
rossz lenni,  Costner pedig ismét bizonyította, hogy tud Ő többet is mint amit a Jövő hírnökében 
mutatott. A zene pedig...Kamen nem hazudtolta meg magát, szokás szerint remek muzsikát alkotott. 
Nyugodjék Békében. „ 

 

https://port.hu/adatlap/szemely/diego-luna/person-164840
https://port.hu/adatlap/szemely/abraham-benrubi/person-11752
https://port.hu/adatlap/szemely/kim-coates/person-8199
https://port.hu/adatlap/szemely/kevin-costner/person-10005
https://port.hu/adatlap/szemely/lauran-paine/person-196702
https://port.hu/adatlap/szemely/craig-storper/person-196703
https://port.hu/adatlap/szemely/michael-kamen/person-15343
https://port.hu/adatlap/szemely/j-michael-muro/person-251759
https://port.hu/adatlap/szemely/john-bloomfield/person-26381
https://port.hu/adatlap/szemely/gae-s-buckley/person-131283
https://port.hu/adatlap/szemely/michael-j-duthie/person-138889
https://port.hu/adatlap/szemely/miklos-wright/person-196707

