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Compartilhar. Este é o verbo. 

     E este é o meu livro-álbum, instantâneos de uma 

geração brasiliense que ousou descer dos blocos e assumir 

Brasília, na passagem dos anos 70 para os anos 80. Flashes 

de uma moçada alegre, rebelde, criativa e roqueira.

Enfim, páginas de um livro bom. 

Gostaria que estas imagens incentivassem a 

abertura de outros arquivos fotográficos. Isso tudo já é 

história, gente!

Hoje algumas das pessoas aqui retratadas já têm 

netos. Mas ainda guardam dentro de si uma luz. A luz da 

juventude.

Que essa luz nunca se apague. 

Nicolas Behr, abril de 2009
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icolas Behr (Nikolaus Nvon Behr) nasceu em 
Cuiabá, MT, em 1958. Morou 
em fazenda e estudou o 
primário em Diamantino, 
com os padres jesuítas. Aos 10 
mudou-se com a família para a 
capital onde fez o ginásio. 
Queria ser geólogo. Em 
Brasília desde 1974. Seu 
primeiro livro mimeografado 
foi “Iogurte com Farinha”, 
lançado 3 anos depois. Em 1978 foi preso pelo DOPS 
por “posse de material pornográfico”.Sim, seus 
livrinhos. ( na verdade, por suas atividades políticas no 
movimento estudantil ). Estas fotos são dessa época. Foi 
redator de publicidade de 1980 a 1986, tendo se 
engajado no movimento ecológico, sendo fundador de 
várias ONGs ambientalistas. A partir de 1990 passa a 
dedicar-se profissionalmente ao seu antigo hobby: 
produção de mudas de espécies nativas do cerrado. A 
Editora Língua Geral lançou, em 2007, Laranja Seleta – 
poesia escolhida - 1977-2007 - finalista, no ano seguinte, 
do Prêmio Portugal Telecom de Literatura. É sócio 
proprietário da Pau-Brasilia Viveiro Eco.Loja. Casado 
com Alcina Ramalho, desde 1986, tem três filhos: Erik, 
Klaus e Max. Adora Brasília. 
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