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Kunstneren Kjeld Ulrich fylder 70 år i maj 2012 – og i den anledning udgiver Forlaget Rasmus bogen
Skumringssamtaler.

»Men nogenlunde på den tid, hvor at jeg kom i slagterlære, begyndte lysten til det kunstneriske alligevel at
rykke lidt i mig. Jeg sagde en dag til min mor, at jeg godt kunne tænke mig at blive kunstner. Jeg husker

tydeligt, hvordan hun nærmest messede sit svar: Man kan godt leve af at være kunstmaler, men man kan ikke
leve godt af at være kunstmaler. Den idé skulle jeg bare glemme, der var ingen støtte dér. Så jeg blev slagter.

Det lå ligesom i luften, at sådan skulle det være.«
- uddrag fra bogen

Sådan kom det ikke til at gå. Men Kjeld Ulrich skulle gå grueligt meget igennem, inden han fik succes med
kunstnerkarrieren.

Skumringssamtaler er en bog, hvor kunstneren fortæller om et langt og spændende kunstnerliv med op- og
nedture. En bog, hvor man får et levende indtryk af mennesket bag malerierne.
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