 Biografie Norman Perryman (kort).

Norman Perryman schildert live kinetische beelden op overhead projectoren, als solist in een concert, synchroon met de muziek. Al veertig jaar beoefend hij deze unieke kunst-vorm. De sensuele, organische eigenschappen van zijn kleuren en bewegende penseel-streken vormen een zichtbaar deel van het concert. Op een groot scherm kan zijn publiek zien hoe zijn vloeiende, deels abstracte beelden ontstaan en weer voorbijgaan. Deze audio-visuele harmonie verlicht en verrijkt de muzikale ervaring en raakt de toeschouwer diep in zijn gevoel. 

In 1993 maakte BBC Television een documentaire Concerto for Paintbrush and Orchestra over Perryman’s leven en werk met muziek. Een deel hiervan werd gewijd aan een concert met live geschilderde beelden, met Sir Simon Rattle en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Perryman heeft met vele andere ensembles samengewerkt, o.a. het Kon. Concertgebouworkest, het Nationaal Orkest van België en het Nederlandse Philharmonisch Orkest. Lord Yehudi Menuhin, een goede vriend met wie hij in 1979 Vivaldi’s Vier Jaargetijden uitvoerde voor de Franse Televisie, heeft eens gezegd: “Perryman is musicus, hij maakt muziek met zijn penseel”. 

In 2012 gaf Perryman recitals (Piano Colours) met pianist Pierre-Laurent Aimard op het Aldeburgh Festival, het Helsinki Festival, het Salzburg Mozarteum Dialogues Festival en in de Amsterdam Yellow Lounge. Ook trad hij op met het Bergen Philharmonisch Orkest. In 2013 trad Perryman op met het Nederlands Kamerorkest met een avondvullend programma van muziek van Toshio Hosokawa. In 2014 met l'Histoire du Soldat in het Festival O/Modernt (Stockholm). 

Norman Perryman is in Birmingham, England geboren en heeft internationaal naam verworven voor zijn vele dynamische aquarellen van beroemde musici in actie, waaronder Plácido Domingo, Valery Gergiev, Carlo-Maria Giulini, Yo-Yo Ma, Yehudi Menuhin, Jessye Norman, Luciano Pavarotti en Mstslav Rostropovich. Perryman heeft talloze andere schilderijen gemaakt die door muziek zijn geïnspireerd. Hij woont en werkt in Amsterdam.
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