
Andrea Eidenhammer presenta en el SCAN la cantonada preferida de César Reglero en el Casc 
Àntic de Tarragona frente al AMMA-TDS a las 8.00 A.M.// Esta fue la imagen que se pudo ver 

en el SCAN. Pero en una hora habían sucedido muchas cosas.

 

http://www.scan.cat/ 

 

SECUENCIAS EXTERIORES 

 

…se comprobó que el suelo estuviera suficientemente mojado 
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…se ajustó el biombo  de acuerdo con la perpendicular de la calle 

 

…se comprobó el equilibrio paralelo 



 

…el pan se repartió de manera justa y equitativa gracias a los servicios postales 

 

… la entrega se ajustó a la dimensión de la calle 



 

…el pan, recién tostado, se sirvió crujiente  



 

… se ajustó la circulación al espacio disponible 

 

…se trabajó a conciencia el aspecto metafórico 



SECUENCIAS INTERIORES 

 

… se partió de parámetros diferentes. Por ejemplo, se tuvo en cuenta la temperatura ambiental 

 

… y las distancias se redujeron notablemente 

 



 

…los panes, lógicamente, se ajustaron al soporte y la metáfora cambio de simbolismo 

 



NOTA FINAL: Normalmente las observaciones señaladas son de régimen interno. Sin 
embargo, en esta ocasión, nos ha parecido que debíamos hacer una excepción por el 

carácter eminentemente pedagógico de la instalación. 

 

NOTA BIOGRÁFICA DE Andrea Eidenhammer 

La fotògrafa i cineasta Andrea Eidenhammer és austríaca d’origen i tarragonina d’adopció. 
Ha mostrat els seus treballs en exposicions a Àustria, Catalunya, Madrid i el País Basc i ha 

publicat, entre d’altres, a la revista Elle. Col·labora amb Caldo de Cultivo, Laboratori Visual i 
el Festival SCAN de fotografia i és autora de les fotos del llibre Partir, de l'Age de la Tortue.  

 

En el marc del Festival Scan destaquem una de les propostes més interessants pel 
seu valor social i contacte amb la gent del carrer.  

"L’espai públic comença on s’acaba l’espai privat. Però què seria un barri, un 
barri antic, sense la vida diària que hi té lloc? 
Aquesta sèrie de retrats reinventa l’espai públic: converteix les cantonades en 
monuments, i els veïns, en icones del seu barri a la recerca d’una identitat urbana. 
Sempre m’ha cridat l’atenció que la vida social a la Mediterrània, i especialment a 
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la Part Alta de Tarragona, s’esdevé a les cantonades. 
A les cantonades s’hi xerra, s’hi espera, s’hi discuteix i s’hi resol la vida, i s’hi 
somia.  

"My private sight” implica els personatges dels retrats en el procés creatiu: ells 
decideixen com volen posar, i d’aquesta manera interpreten la seva cantonada. 
Els retrats es van realitzar, a més, en temps real: a l’hora que normalment els 
personatges hi passen o es troben en aquesta cantonada. Els resultats es pengen en 
la mateixa localització i tenen un doble efecte: conscienciar i personalitzar les 
cantonades, i l’espai públic. 

 
La vida quotidiana és font d’inspiració per a la fotografia. Aquesta sèrie vol 
conquerir l’espai públic com a espai d’exposició i, alhora, relacionar-se amb el 
públic de manera directa" 

Andrea Eidenhammer 

http://www.visual-lab.info/noticies/my-private-sight-dandrea-eidenhammer 

 

SCAN Tarragona és un festival de caràcter obert i vocació internacional, que aplega 
iniciatives de procedència múltiple, pública i privada, i que es caracteritza per promoure 

la fotografia. 

Vol ser un punt de trobada del sector de la fotografia de creació i, sobretot, fer gaudir el 
públic en general d'una interessant oferta d'exposicions i activitats. Per fer-ho possible, 
SCAN Tarragona compta amb la participació fidel i entusiasta dels agents culturals de 
la ciutat: institucions i entitats, museus i fundacions, responsables d'espais culturals o 

artístics i centres d'ensenyament. Tots ells nodriran el programa del festival amb 
continguts d'alta qualitat i interès artístic. 

http://www.scan.cat/ 
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