Murilo Silvestrim
Release simplificada
Murilo Silvestrim é natural de Maringá, mas criado em Curitiba desde criança.
É compositor apaixonado da canção de todas as coisas, inclusive as de não se ver.
Desenvolve um trabalho conjunto entre música, poesia e literatura. Busca, por meio
desse trabalho, mergulhar na arte do dia-a-dia e abrandar suas inquietações Tem
parcerias com diversos músicos da cena curitibana, e em 2016 lançou seu primeiro
CD, chamado Prisma. Em 2018 lançou seu primeiro livro chamado Viagem ao início
das coisas. Trabalha como instrumentista, cantor, compositor e arranjador se
apresentando em diversos estados do país. No momento se dedica à pré-produção de
seu segundo disco, chamado Encontrar, que trabalha os temas da memória, das
buscas, das mudanças e da essência de cada um.

Release completa
Murilo Silvestrim é natural de Maringá, mas criado em Curitiba desde criança.
É compositor apaixonado da canção de todas as coisas, inclusive as de não se ver.
Desenvolve um trabalho conjunto entre música, poesia e literatura. Busca, por meio
desse trabalho, mergulhar na arte do dia-a-dia e abrandar suas inquietações.
Encontrou no mergulhar profundo da composição de canções uma grande paixão. Do
amor pela natureza e das relações entre pessoas ele extrai os principais motes poéticos
do seu trabalho. Tem parcerias com vários músicos curitibanos, como Liane
Guariente, Oswaldo Rios, Guilherme Silveira, Lucas Franco, João Kluber, Helena
Sofia, Cassiano Wogel, entre outros.
É formado em Música Popular pela UNESPAR e em Produção de Áudio e
Video pelo IFPR, atua como educador musical, professor de violão, produtor musical,
compositor e músico integrando diversos projetos artísticos, como a OLA! –
Orquestra Latino-americana, que têm um trabalho político com canções latinas e
difusão da cultura latino-americana, e o duo Os sonhos não envelhecem, projeto com
o músico e parceiro Lucas Franco que tem inspirações no clube da esquina e na
música mineira. Além disso, é curador e produtor do evento Sarau Sazonal, que
promove apresentações de música autoral e independente de forma mais orgânica
propondo um contato íntimo entre público e artista e a relação da música com outras
manifestações artísticas. Já se apresentou para nomes como Pepe Mujica e Dilma
Roussef.
Em 2016 lançou seu primeiro CD chamado Prisma, com participação de 15
músicos ativos na cena independente da cidade e com shows que passaram pelo teatro
Paiol, Ave Lola espaço de criação, Sesc Paço da Liberdade entre outros locais
culturais da cidade. Em 2018 lançou o livro Viagem ao início das coisas e viajou pelo
Brasil fazendo shows de suas composições em diversos estados pelo projeto Dandô.
No momento se dedica à pré-produção, composições e arranjos de seu segundo CD
chamado Encontrar, com previsão de lançamento para 2019.

