
O umělci
Josef Führich se narodil v severních Čechách do rodiny 
místního malíře a řemeslníka, u nějž se učil prvním 
dovednostem. Od roku 1819 studoval na pražské 
Akademii výtvarných umění a zároveň si přivydělával 
jako ilustrátor a malíř oltářních obrazů. S podporou 
knížete Metternicha pobýval delší dobu v Římě 
a později jej kancléř podpořil při získání místa na 
vídeňské akademii. Jako profesor historické malby zde 
Josef působil až do sklonku života. 

Čím se proslavil
Obrazy, kresbami a zejména grafickými listy 
s náboženskými tématy.

Největší úspěch
Za nástěnné malby v novostavbě kostela 
v Altlerchenfeldu na předměstí Vídně byl Führich 
v roce 1861 povýšen do šlechtického stavu.

O díle
Malba zachycuje Jenovéfu Brabantskou, historicky 
nedoloženou postavu, žijící údajně v 8. století. 
Jenovéfa byla křivě obviněná z cizoložství a za trest 
spolu se svým synkem ponechána osudu v lesní 
pustině. Na obraze vidíme, jak k modlící se Jenovéfě 
sestupuje anděl s křížem. Tento dar nebes jí poskytoval 
útěchu, dokud ji během lovu šťastně neobjevil její 
manžel vévoda Siegfried a spolu s dítětem neodvedl 
zpět na svůj hrad.

Co je na díle invenční?
Dílo patří k vrcholům středoevropského romantismu. 
Malíř se jím přiznává k inspiraci tvorbou renesančního 
mistra Albrechta Dürera, jehož práce pro sebe 
nedlouho předtím objevil. 

Technika
Malbu vytvořil Josef podle listu z cyklu vlastních 
kreseb Legenda o svaté Jenovéfě, který vznikl na 
základě populárního dramatu Život a smrt svaté 
Jenovéfy oblíbeného autora Ludwiga Tiecka. Malbu 
provedl na měděné podložce a je propracovanější než 
její předloha.

Na co ještě se mám 
podívat?
Na práce Angeliky Kauffmann a Benedikta Edeleho, 
které s Führichem spojuje vztah k dobovému 
sentimentalismu, rovněž vystavené v expozici. 
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Zajímavost
Führichova Jenovéfa se stala předobrazem Sněhurky 
jakožto dívky ztracené na malebné mýtině v lese 
a obklopené zvířátky. 

Souvislost
Krátce před vznikem tohoto obrazu George 
Stephenson představil veřejnosti první parní 
lokomotivu (1825). 




