Slavnostní odhalení sochy v Parku Gustava Mahlera
Organizátor: Statutární město Jihlava
Slavnostní akt otevření Parku Gustava Mahlera a odhalení pomníku Gustava Mahlera byl
zahájen úryvkem ze Symfonie č. 2 Urlich, kterou zahrála Hudba hradní stráže a Policie ČR.
Čestní hosté: Václav Klaus – prezident České republiky, Jaroslav Vymazal – primátor
statutárního města Jihlavy, Jiří Běhounek – hejtman kraje Vysočina, Jan Koblasa – autor
pomníku Gustava Mahlera, Zdeněk Mahler – odborník na osobnost Gustava Mahlera, Jiří
Šimánek – zástupce Sdružení za zřízení pomníku Gustava Mahlera. Další hosté: zástupci
statutárního města Jihlavy a kraje Vysočina, zástupci velvyslanectví, partnerských měst
a regionů, významní dárci, architekti parku Gustava Mahlera. Moderátorka slavnostního aktu
Martina Kociánová přivítala čestné hosty i přítomné. Následovala zdravice primátora
statutárního města Jihlavy Jaroslava Vymazala. Poté promluvil prezident České republiky
Václav Klaus. Následovala zdravice hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Dále trubka
stylizovaný zvuk šofaru s typickou signální intonací, kterou přednesl sólista hudby Hradní
stráže a Policie ČR. Šofar (znělka na tento nástroj, byť zazněla v trubce) byl a stále zůstává
základním rituálním židovským nástrojem a patří tak k místu, kde se nachází park (bývalá
synagoga) i k mládí Gustava Mahlera. Dále o osobnosti Gustava Mahlera promluvil Zdeněk
Mahler. Na něj navázal Ivan Kusnjer, který zazpíval Šema Izrael ze skladby Sylvie Bodorové
Terezín Ghetto Requiem. Jednalo se o základní židovskou modlitbu. Po proslovu zástupce
Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera zazněla ukázka gregoriánského chorálu
Crux fidelis v podání souboru Boni pueri. Po vystoupení Boni pueri následovalo slavnostní
otevření parku a přestřižení pásky čestnými hosty. Před odhalením sochy Gustava Mahlera
krátce promluvil její autor Jan Koblasa, který poté s prezidentem republiky, primátorem
statutárního města Jihlavy a hejtmanem kraje Vysočina odhalil sochu Gustava Mahlera.
Slavnostní akt zakončila státní hymna a krátký koncert Hudby hradní stráže. Na oslavy
v Jihlavě navázal program v rodné vsi Gustava Mahlera, Kalištích u Humpolce.

