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A poesia dos olhos adensa a foto-
grafia de Gabraz Sanna; os olhos 
da poesia vêm do encontro do ser 
humano com o mundo tangível 
das coisas. Eidulis contemplante 
do cosmo visível das ruas, estradas 
e destinos. Ver é tocar a imagem, 
sentindo-a como uma pele revesti-
da de conhecimento. Tocar, sentir e 
conhecer densamente a fotografia 
de Sanna é penetrar no mundo líri-
co que há no cotidiano. 

Olhar é a ação de pháos: olho e luz 
são diálogos que adentram as invi-
sibilidades do cotidiano. Vir à luz é 
fotografar sob o signo de conhecer 
os pormenores do dia-a-dia. Visu-
alizar é vidência, decifrando a vida 
através da ação de captar o tempo 
da imagem, o percurso das linhas 
do destino de cada foto evidencia-
da no alumbramento da imagem 
que revela o mundo. 

Fotografar é verbo ação.

Poesia tecida pelos olhos. Olhos 
despretensiosos, mas atenciosos à 
luz que aparece e desaparece das 
ruas, ou mesmo das poças de água 
espreitadas pela curiosidade do fo-
tógrafo em velar durante o clique o 
que existe diante de seus olhos: a 
revelação do dia a dia.

Ver é tocar o mundo. 

Braço, corpo, mão. Mente, olho. 
Ver a partir da lente a janela que 
acessa a alma das coisas. Alma dos 
olhos – opheio – desejo de ver o 
retrato não como uma realidade 
empírica, o que ocorre na criação 
do fotógrafo é o acontecimento, 
ou o não acontecimento em posse 

da poesia. Imagem vista no senti-
do primordial. Os antigos persas 
acreditavam no conceito de ima-
gem como advindas da mesma raiz 
etimológica de magia.  O fio da ori-
gem de uma tece o significado da 
forma de perceber a outra. 

Imagem é magia. Magia é a ima-
gem inteligível do cosmos.

Magie em francês vem da palavra 
grega mageia, que significa magos. 
Neste sentido, a fotografia possui 
a arte de empregar efeitos fantás-
ticos através da manipulação do 
absoluto domínio do sobrenatural. 
Sanna manifesta em sua fotografia 
um olhar que se afasta da realidade 
empírica. A realidade compreende 
o inteligível, além dos vestígios do 
que é o documento subjetivo por-
tado pelo fotógrafo: enxergar as 
invisibilidades. 

Logo notamos um retrato que se 
afasta das fotografias do século 
XVII, cuja premissa principal com-
preendia no retrato verossímil a 
tônica para a produção fotográfica. 
Fotografar tinha o significado de 
retratar a realidade pura e simples-
mente como ela é. Verossimilhan-
ça ignorada pelos impressionistas 
que, com o pincel, captam a luz em 
suas pinturas. 

No Impressionismo, o tempo é te-
cido na pintura, que deixa de ter a 
visão estática do mundo. O tempo 
pregnante compõe-se de uma ideia 
que permite entender o movimen-
to como uma maneira de retratar 
o mundo. Desta maneira, o tempo 
aparece dentro das bordas do qua-
dro, antecedendo o borrão na foto-

grafia, exaurida pelo retrato fiel ao 
mundo. 

O método mecânico da fotogra-
fia permite que a captação desse 
movimento seja feita por meio da 
demonstração do instante prenhe. 
Deste modo, temos uma fotografia 
marcada pelo momento. Neste en-
saio de Sanna, a pregnância na su-
perfície da foto aparece pela ima-
gem fantasmagórica da realidade 
prenhe do tempo. O parto do fotó-
grafo é a magia de revelar o tempo 
aos olhos que passam desatentos 
ao dia.  

 O reflexo da poça de água deixa 
transparecer outra perspectiva 
sob a qual olhar o mundo.  Suscin-
tamente, a fotografia capta o ins-
tante. Prenhe, apreende o tempo. 
O borrão registra muito mais que 
a imagem, porque capta o tempo. 
O tempo registra muito mais que a 
ação, porque registra l’air da foto-
grafia: ar invisível da vida, ou, po-
demos dizer: registrar o tempo. 




