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Bogen bag den kommende udstilling på Davids Samling, (24. november 2017 til 13. maj 2018) sætter fokus
på et sjældent belyst emne inden for den islamiske kunst og viser 75 internationalt berømte hovedværker fra
Davids Samling. På trods af islams modstand mod afbildning af mennesker har menneskefiguren altid spillet
en vigtig rolle, og især inden for miniaturemaleriet har motivet en lang og rig tradition. Malerierne skildrer i
høj grad fyrster, men også hellige mænd og almindelige mennesker, både i form af illustrationer til fiktive

fortællinger, skildringer af virkelige begivenheder og egentlige portrætter.

Bogens forfattere er museumsdirektør Kjeld von Folsach og museumsinspektør Joachim Meyer fra Davids
Samling. Efter indledende artikler om menneskefiguren i islamisk kunst, dens former og udtryk gennem tiden

følger katalogdelen, hvor menneskefiguren relateres til emner som Ornamentik, figur og symbol,
Bogillustrationer, Den religiøse sfære, Fyrsten og hoffet, Kærlighed, Kvinder, Hverdagsliv og De fremmede.

Hver sektion indledes af et essay, og de 75 kunstværker diskuteres udførligt i katalogteksterne. 
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