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Paul Fischers København - og vores Michael Varming Hent PDF Forlaget skriver: Maleren Paul Fischer var
ærkekøbenhavner og en maler med sin helt egen stil, som han holdt fast ved livet igennem. Hans motiver var

overvejende hentet inden for voldene, og han blev Københavnerlivets, og måske i særlig grad
Københavnerindernes maler.

Hans malerier viser det københavnske gadeliv i al sin mangfoldighed, som det udfoldede sig på hans tid. De
er minutiøst korrekte, med en nærmest fotografisk præcision i perspektivet, så det har været muligt at gå i

malerens fodspor.

Det er, hvad arkitekten Michael Varming har gjort. der Han har omtrent 100 år efter opsøgt de nøjagtigt
samme motiver, som Paul Fischer. Forfatteren, der er byplanlægger og næstformand i Foreningen til

Hovedstadens Forskønnelse, har taget fotografier af Paul Fischers motiver i 2005 og 2006.

Det er ikke altid, at resultatet er: Ak, hvor forandret. I visse tilfælde er byen blevet smukkere og bedre, men
desværre er der lige så mange eksempler på, at byen er blevet forringet - hvad enten det skyldes trafik, dårligt
gadeinventar eller grimme huse. Påvisningen af disse tab har været en stor drivkraft bag denne bog, sammen

med fascinationen over Paul Fischers store talent for at skildre København, som "sen guldaldermaler".

Bogen er tilegnet alle, der elsker København, holder af deres by, og vil forstå, hvorfor København trods alt
stadig er en meget smuk storby. Fischer indfangede byens sjæl i den første del af 1900-tallet, og den skal vi

værne om. Det er bogens hovedpointe.
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