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تا به امــروز افــرادی دربــاره دیهگو آرمانــدو مارادونــا فرانکو،
فوتبالیست بزرگ فیلمهایی را ساختهاند .این مشخص است که
در ســاخت فیلم و یا خلق هر اثر هنری ،خالق اثر میتواند از زاویه
ذهن خود به خلق اثــر بپردازد اما مهمترین مســأله بیان هویت،
شخصیت و مفهومی اســت که قهرمان و یا موضوع اثر دارد .این
امر اگــر به خوبی به تصویر درآید اثــر را جاودانه و ماندگار میکند.
در بیــن آثاری که دربــاره دیهگو آرماندو مارادونا ســاخته شــده دو
اثر یکــی از امیر کاســتاریکا و دیگری از آصف کاپادیــا ،قابل تأمل و
بررســیاند چرا که بدون هیچ گونه اغــراق ،جبههگیری ،خط دهی
و یــا قضاوت و با فرم و ســاختاری مناســب و با کیفیت بر اســاس
الگوهای ساخت یک اثر مستند در سینما ،فیلم خود را ساختهاند.

