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Gustav Mahler, jeden z nejproslulejších světových
hudebních skladatelů a dirigentů moderní doby, se
narodil 7. července 1860 v malé obci Kaliště u Humpolce. Do Jihlavy se rodina Mahlerů přestěhovala 22.
10. 1860. Otec Bernard a matka Marie se s malým
Gustavem usadili v domě Znojemská 4, kde po třech
letech zřizují i výčep. V roce 1872 koupil Bernard Mahler sousední dům Znojemská 6, který v následujícím
roce radikálně přestavěl pro potřeby své rodiny (byt
v prvním patře) i obchodu (výčep a palírna v přízemí).
Mladý Gustav zde žil do roku 1875, kdy odchází na
vídeňskou konzervatoř a domů se pak již vrací sporadicky. Po smrti rodičů v roce 1889 Gustav Mahler dům
prodal, i nadále si v Jihlavě ale zachoval domovské
právo.
Počátky původně středověkého domu ve Znojemské
ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě
na začátku 19. století byl dům pravděpodobně zvýšen
o druhé patro a opatřen zajímavou fasádou, z téže
doby pocházejí také vstupní dveře. Na průčelí domu s barokizujícím portálem je pamětní deska Gustava Mahlera, která je dílem akademického
sochaře Milana Knoblocha. Byla odhalena 19. 6. 1960 v rámci oslav
100. výročí Mahlerova narození.
Po 2. světové válce byl dům jako německý majetek konﬁskován, v roce 1949 byl převeden do vlastnictví města a krátce poté státu. V letech 1993–2000 byl
dům postupně zrekonstruován. Od roku 2004 spravovala objekt Městská knihovna. Dům sloužil hlavně
výstavním účelům.
V současné době je majitelem i provozovatelem
objektu znovu město. Po rekonstrukci výstavních
prostor byl Dům Gustava Mahlera slavnostně znovuotevřen v září 2008. Druhá etapa rekonstrukce se
uskutečnila v roce 2009 a otevřela návštěvníkům další
prostory domu. Je zde stálá expozice Gustav Mahler
a Jihlava, která je věnována nejen samotné osobnosti
tohoto významného hudebního skladatele a dirigenta
světového významu a jeho rodině, ale zabývá se i soužitím české, německé a židovské národnosti v jihlavském prostoru.
Ve 2. patře jsou k dispozici prostory, které umožňují konání výstav
a kulturních akcí. Ve 3. patře badatelna s knihovnou.
Prostor v domě je také věnován osobitým dílům výtvarnice a módní
designérky They Weltner (*21. 4. 1917 Jihlava, † 17. 5. 2001 Curych),
příbuzné Gustava Mahlera. Thee Weltner byla v roce 2003 in memoriam
udělena Cena města Jihlavy. Umístění děl v Domě Gustava Mahlera bylo
jejím výslovným přáním.
Svou kancelář zde má také česko-německý spolek Dům Gustava
Mahlera.
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