
Tom Karabachian, é um jovem cantor, ator e compositor, carioca da gema de 24 anos. 

Cresceu com a sorte de ver e admirar de perto grandes compositores populares da música 

brasileira e assim foi carregando-a como sua maior parceira, aquela que esteve nos momentos 

mais tristes e belos de sua vida. De repente, não teve mais pra onde fugir, aprendeu e segue 

aprendendo a fazer tudo o que sua curiosidade permite e um pouco mais. 

Como ator eu fez o longa-metragem ‘’Fala Comigo’’ que venceu como ‘’Melhor Filme’’ no 

Festival do Rio em 2016 e, logo depois, fez ‘’Malhação - Vidas Brasileiras’’ na Rede Globo. E nos 

dois projetos também esteve como compositor, assinando algumas músicas como ‘’Filho do 

Tempo’’ e ‘’Moça Vem Cá’’ que fazem parte do seu novo EP “Aviciou”, recém lançado. 

Em 2017 , Mart’nália o presenteou gravando uma música de sua autoria chamada ‘’Melhor pra 

Você’’ no seu álbum ‘’+misturado’’, e podemos dizer que indiretamente conquistaram juntos o 

Grammy Latino de ‘’Melhor Disco de Samba’. Em 2021, Mart’nalia gravou pela segunda vez uma 

música de Tom Karabachian, “sou assim até mudar” que deu no nome ao título do álbum. Até 

aqui, subiu em algumas casas de show no RJ, como Circo Voador, Fundição Progresso, Beco das 

Garrafas, Teatro Riachuelo e vários outros. Do lado de nomes bem animadores e incônicos, para 

quem tem 20 e poucos anos, como Paulinho Moska, Casuarina, Mosquito, Mart’nalia, entre 

outros nomes da nossa majestosa Música Popular Brasileira.  

Fez parte da primeira formação da banda “Dônica" na época de colégio. Saiu da banda pra ser 

ator, mas logo não aguentou de saudades de fazer um som. Alguns anos depois montou sua 

própria banda, sendo a mesma primeira formação da "Dônica", só que dessa vez, Tom assumia 

o vocal.  

Hoje, Tom está desenvolvendo recém lançado primeiro disco de 5 faixas ao lado de seus 

melhores amigos e produtores artísticos de peso envolvidos no projeto. 

“‘’Aviciou’’ é minha primeira face. Um trabalho de muito orgulho para todos nós, cheio de 

cuidado e maturidade profissional. Queria que fosse uma disco potente, uma porrada sonora, e 

acho que conseguimos isso.” -Tom Karabachian 


