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Alberto Maria Helleberg Hent PDF Forlaget skriver: Alberto er en roman om Bertel Thorvaldsen, den danske
billedhugger som på sin karrieres højdepunkt var verdens mest berømte kunstner.

Bertel Thorvaldsen vokser op under kummerlige forhold i 1770ernes København. Faderen er billedskærer og
ligesom moderen dranker. Thorvaldsen bliver forældre for sine forældre, som oven i købet slår mønt af

sønnens talent for at kunne købe snaps. Men elendigheden skærper hans sanser og gør ham stærk, hvor man
mindst ville vente det.

Han kommer på Kunstakademiet, men kan ikke ryste sin opvækst af sig. Han er ulærd og utilpasset. i 1797
kommer Thorvaldsen til Rom og bliver ombejlet af digtere og fyrster. Men han fortsætter med at være en

outsider i den verden, som hans geni har skaffet ham adgang til.

Alberto er historien om en kunstner, der på én gang var ydmyg og selvbevidst og aldrig fandt sig helt til rette
i den verden, han fik succes i.

»Der er noget magisk over hendes evne til at gøre fortiden nærværende og vedkommende. Frem for alt
fortæller hun en bragende god historie.«

- Jyllands-Posten

»Helleberg er bare så cool og gnistrende og fintfølende og præcis. «
- Weekendavisen 
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