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Sinopsis 
 
Prin alternarea a două perspective din două lumi diferite, una din România și cealaltă 
din Afganistan, destinele unui soldat român și ale unui copil afgan se intersectează, 
într-un film care suprapune imaginile reci și înfricoșătoare ale războiului cu cele ale 
universului familiar, de acasă. Filmul, la granița dintre documentar și ficțiune, 
problematizează experiența traumatizantă a războiului, atât din perspectiva 
invadatorilor, cât și din cea a civililor, deveniți victime colaterale.  
 
Concepție regizorală 
 
În urmă cu 10 ani am călătorit în Afganistan, în timp ce lucram la un proiect de 
documentare. Am petrecut acolo câteva zile printre civili, fără protecția armatei, fiind 
curios să văd cum trăiesc oamenii și care le sunt viețile afectate de război. Am 
încercat să văd și să înțeleg și cealaltă perspectivă, pe cea a victimelor, din 
perspectiva oamenilor prinși fără voia lor în mijlocul evenimentelor. Simțeam acolo o 
senzație perpetuă de frică și aveam impresia că oricând se poate întâmpla ceva 
tragic, fără ca nimeni să fie vinovat sau tras la răspundere.  
 
În urmă cu puțin timp un soldat român mi-a povestit o experiență traumatizantă prin 
care a trecut - într-una din misiuni a găsit pe marginea drumului o fetiță rănită pe care 
a încercat să o salveze, să o ducă la un spital al armatei, însă de la centrul de 
comandă i-a fost refuzat să o ajute, fata fiind considerată un posibil terorist.  
 
Toate aceste experiențe au dus la geneza filmului, aflat la granița dintre documentar 
și ficțiune, un film prin care am încercat să ofer o perspectivă din două unghiuri 
asupra războiului, cea a invadatorului și a victimei. O altă sursă de inspirație a 
reprezentat-o romanul Svetlanei Aleksievici, "Soldații de zinc", un roman bazat pe 
mărturiile soldaților din URSS despre experiența traumatizantă a războiului din 
Afganistan. 
 
 
Festivaluri:  

• Sarajevo International Film Festival, Bosnia și Herzegovina – Competiție 
• Les Filmes de Cannes a Bucarest - Avanpremieră 
• Bucharest International Experimental Film Festival (BIEFF) – Competiție 
• Zagreb Dox, Croația - Competița Regională 
• One World Romania 
• Transilvania International Film Festival 



Premii:  
Premiul Special al Juriului @Sarajevo IFF (2021) 
Premiul Gopo pentru cel mai bun scurtmetraj documentar (2022) 
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Presă:  
https://businessdoceurope.com/sarajevo-ff-doc-comp-the-same-dream-by-vlad-
petri/?fbclid=IwAR31wrdLncw1tWym4OrTG8ETE2kAXumqkdQYEk_IvXj6TTOPR7tA
LWAP_Bs  
 
https://www.moderntimes.review/the-same-dream/  
 
https://eefb.org/perspectives/vlad-petris-the-same-dream-acelasi-vis-2021/  
 
https://eefb.org/country/romania/vlad-petri-on-the-same-dream/  
 
https://www.fena.news/bih/culture/petri-the-war-in-afghanistan-should-be-discussed-
through-film-genre-as-well/?fbclid=IwAR2Oz3zmJjwSaDlCQ0ErFI8HNaVeAU-
8pMjow1ve8SFLHsu5KLm2n93Qwao  
 
https://www.libertatea.ro/entertainment/vlad-petri-regizorul-documentarului-acelasi-
vis-despre-trauma-razboiului-din-afganistan-4108454 
 
 
Link trailer: 
https://vimeo.com/573597112 
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