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Fotograf og billedkunstner Stephen Freiheit, født 1965	  
	  

BOSAT	  i	  Kerteminde	  

STUDIER	  i	  international	  fotografi	  på	  den	  Tjekkiske	  Filmskole	  FAMU	  

UDSTILLINGER	  Fotografisk	  Center,	  Charlottenborg,	  Galleri	  Christian	  Dam,	  Bredgade,	  Asbæks	  Centro	  
Cultural	  Andratx,	  Spanien,	  Anexet	  ved	  Lundsgaard	  Gods,	  åbningsudstilling	  i	  2015,	  Filosoffen,	  Odense,	  
Godsbanen,	  Århus,	  Karolinelund,	  Aalborg,	  Dronning	  Louises	  Bro,	  København	  samt	  vARTe	  Kunsthal.	  	  

PORTRÆTTER	  Stephen	  Freiheit	  har	  gennem	  de	  sidste	  tyve	  år	  portrætteret	  en	  lang	  og	  varieret	  række	  
af	  kunstneriske	  og	  kulturelle	  forbilleder	  og	  ikoner,	  til	  eksempel	  Yoko	  Ono,	  Dalai	  Lama,	  Mohammed	  
Yunus,	  Malene	  Schwartz,	  Sidse	  Babett,	  Sonja	  Richter,	  Louise	  Mieritz	  samt	  en	  lang	  række	  internationale	  
og	  danske	  musikere,	  i	  pop,	  rock-‐	  og	  jazz	  f.eks.	  Billie	  hart,	  Jesper	  Lundgaard,	  Aura	  Dione,	  Hush,	  Hanne	  
Boel,	  Caroline	  Henderson,	  Kira	  Skov,	  Cæcilie	  Norby,	  Vini	  Iuel,	  Poul	  Dissing	  m.fl.	  

PROJEKTARBEJDE	  Stephen	  Freiheit	  har	  gennem	  sit	  virke	  som	  fotograf	  også	  arbejdet	  på	  projektbasis	  
for	  blandt	  andet	  Udenrigsministeriet,	  Dansk	  Røde	  Kors,	  Folkekirkens	  Nødhjælp,	  Amnesty	  
International,	  Unicef,	  Aids	  Fondet	  m.fl.	  og	  har	  gennem	  sit	  virke	  som	  fotograf	  opholdt	  sig	  en	  del	  i	  
Burma,	  Nepal,	  Bangladesh,	  Pakistan,	  Zambia,	  Uganda	  m.fl.	  

Han	  har	  endvidere	  rejst	  og	  boet	  i	  en	  lang	  række	  lande	  som	  Spanien	  med	  fast	  bopæl	  i	  Madrid	  og	  Bilbao	  
gennem	  7	  år,	  Nepal	  med	  en	  række	  større	  medie	  projekter	  støttet	  af	  Udenrigsministeriet	  gennem	  de	  
sidste	  ti	  år,	  Burma,	  Pakistan	  og	  Bangladesh	  for	  kortere	  ophold	  i	  forbindelse	  med	  fotografiske	  eller	  
journalistiske	  projekter.	  

UDGIVELSER	  Freiheit	  har	  udgivet	  den	  fotografiske	  billedbog	  ”Related”	  i	  forbindelse	  med	  udstilling	  
hos	  Galleri	  Christian	  Dam,	  Bredgade,	  København	  i	  samarbejde	  med	  Dansk	  Røde	  Kors.	  Endvidere	  har	  
han	  bidraget	  til	  en	  række	  fotografiske	  billedbøger,	  blandt	  andet	  ”En	  Dag	  i	  Danmark”	  i	  samarbejde	  med	  
Palle	  Fogtdal,	  fotograferet	  til	  Mie	  Svanes	  bog	  ”Små	  Fingre	  Fortæller”,	  samarbejdet	  med	  Politikens	  
Forlag	  om	  fotografiske	  illustrationer	  til	  bogen	  ”Alba”,	  et	  portræt	  af	  Malene	  Schwartz´	  farmor	  og	  hendes	  
liv	  blandt	  Skagensmalerne.	  Senest	  og	  mest	  aktuelt	  har	  han	  fotograferet	  Malene	  Schwartz	  til	  bogforside,	  
illustrationer	  og	  presse	  i	  forbindelse	  med	  udgivelsen	  af	  forfatter	  Cathrine	  Errboes	  portrætbog	  om	  
Malene	  Schwartz,	  som	  netop	  er	  udkommet	  på	  forlaget	  Gyldendal.	  

Freiheit	  har	  arbejdet	  med	  opstart	  af	  diverse	  magasiner,	  Euroman,	  Eurowoman,	  Sirene,	  Nat	  &	  Dag	  m.fl.	  
Dagblade	  som	  Berlingske	  Tidende,	  Politiken,	  JyllandsPosten	  samt	  en	  lang	  række	  ugeblade	  og	  
månedsmagasiner	  har	  gennem	  tiden	  publiceret	  en	  lang	  række	  af	  Freiheits	  billeder	  og	  reportager	  fra	  
ind-‐	  og	  udland.	  Senest	  har	  Myanmar	  Times,	  Republica	  Nepal,	  International	  Herald	  Tribune,	  UK,	  
Harpers	  Bazaar,	  FR,	  Cinemanía,	  ES	  publiceret	  Freiheits	  portrætter.	  

KONTAKT	  stephen.freiheit@gmail.com	  Telefon	  60706364	  

	  


