
 Park Gustava Mahlera byl v červnu zkompletován. 
Na žulový podstavec byla usazena poslední zbývající 
součást parku,  tedy samotná socha dirigenta a sklada-
tele Gustava Mahlera v nadživotní velikosti. 

 Instalaci přihlížela náměstkyně primátora pro oblast 
kultury Irena Wagnerová, přítomen byl i autor, akade-
mický sochař Jan Koblasa. Celosvětově respektovaný 
umělec do Jihlavy dorazil z Německa, kde žije a tvo-
ří a kde dlouhá léta přednášel studentům uměleckých 
škol. 

 Montáž sochy probíhala v době, kdy město Jihlava 
žije Festivalem Gustav Mahler - Hudba tisíců, a je jed-
ním z posledních úkonů, které předcházejí slavnostní-
mu otevření parku. To proběhne 7. července 2010 u 
příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera. Do 
té doby zůstane socha zahalena v ochranné fólii, ve 
které byla do Jihlavy přivezena. 

 Park Gustava Mahlera je tvořen podle projektu ar-
chitektů Martina Laštovičky a Víta Doležala. Socha 
Gustava Mahlera je centrálním bodem parku, kte-
rý stojí na místě někdejší židovské synagogy. Park je 
koncipován jako odpočinková zóna se zelení, vodními 
prvky a kamennými skulpturami, rovněž z dílny Jana 
Koblasy. 

 Park i zde usazená umělecká díla symbolizují hud-
bu, ale také inspirační zdroje tvorby Gustava Mahle-
ra, tedy krajinu a přírodu Vysočiny. Celkové náklady 
na  vybudování  parku jsou cca 33 milionů korun, na 
6 milionů přijdou umělecká díla. -lm-

Socha Gustava Mahlera je na místě

SOCHA skladatele Gustava Mahlera je zatím opatřena 
ochrannou fólií a bude obnažena až v den otevření parku. 
 Foto: archiv MMJ

Irena
Wagnerová

Vedení města zve občany na 
slavnostní otevření 

Parku Gustava Mahlera 
dne 7. července od 10.30 hodin. 

Program slavnosti najdete uvnitř 
Novin jihlavské radnice (str. 18).

*  *  *
Vedení města zve zájemce na 

tradiční koncerty 
dechových hudeb 

na Masarykově náměstí.
Program: 
   8. července    REBELKA 
15. července     VENKOVSKÁ 
                             KA PELA
22. července     LIBKOVANKA 
29. července     STAVOVANKA 
Koncerty začínají od 16 hodin.

JIHLAVSKÁ POUŤ se letos vydařila, alespoň co se týká počasí. Adrenalinové atrakce lákaly především mladší návštěvníky, 
ti starší si mohli pochutnat například na nabízených lahůdkách. Foto: Lubomír Maštera

Jihlavané si již zvykli na to, že v do-
bě hlavních prázdnin nabídka kul-
turních, společenských i sportovních 
akcí je jim k dispozici hned v několi-
ka podobách. Zeptali jsme se proto 
náměstkyně pro kulturu ak. mal. Ire-
ny Wagnerové, jak tomu bude letos.

Kde čerpat informace o tom, co, 
kdy a kde?

„Jihlavský kulturní a sportovní ka-
lendář“ v tištěné podobě je k dispo-
zici v Městském informačním centru 
ve vstupu na radnici, v Turistickém 
informačním centru na radnici i na 
Bráně Matky Boží, v Domě Gustava 
Mahlera, v ZOO, v hotelu Gustava 
Mahlera, v Muzeu Vysočiny Jihlava 
atd… Na webových stránkách měs-
ta pak „Kulturní a sportovní kalen-
dář“ poskytuje veškeré informace o 
akcích v Jihlavě včetně aktuálních 
změn. Informace o některých vy-
braných akcích jsou k dispozici také 
v médiích.

Co bude tím hlavním?
Z mého pohledu nejdůležitější le-

tošní kulturní akcí bude slavnostní 
odhalení sochy hudebního sklada-
tele a dirigenta Gustava Mahlera od 
akademického sochaře Jana Koblasy 
v parku GM. (Pokračování na str. 3)

Odhalení sochy
vrcholem úsilí


