ADELBERTAS NEDZELSKIS (g. 1933)
Gimė Rietave, Plungės rajone Stanislovo ir Viktorijos Nedzelskių šeimoje. 1948 metų
pavasarį laikant baigiamuosius egzaminus Rietavo progimnazijos trečioje klasėje, šeimą išvežė į
tremtį už Buriatijos Respublikos Novo-Iljinsko miesto. 1955 metais šeima persikraustė į NovoiIljinską, kur A. Nedzelskis dirbdamas sunkų pamaininį darbą lankė vakarinę suaugusiųjų mokyklą.
1957 m. pradėtos baldų technologijos studijos Kiachos miesto industriniame technikume. Čia
mokslai sekėsi labai gerai, likdavo laiko saviveiklai, dramos būreliui. Netrukus baigėsi tremtis,
šeima gavo teisę gyventi Lietuvoje. Už Baikalo praėję metai sujaukė gyvenimą, sukeitė vietomis
laiką dirbti ir mokytis. 1958 – 1963 m. A. Nedzelskis mokėsi Telšių taikomosios dailės mokyklos
Medžio skyriuje. 1965 – 1971 m. studijavo menotyros specialybę Valstybiniame Dailės institute.
1960 – 1963 m. A. Nedzelskis dirbo Telšių trikotažo fabriko „Mastis“ dailininku apipavidalintuoju,
1963 – 1965 m. Druskininkų 1-osios vidurinės mokyklos medžio darbų, braižybos mokytoju. 1964
m. A. Nedzelskis pradėjo dirbti M.K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovu Druskininkuose.
Jam ilgus metus vadovaujant, pastarasis tapo Druskininkų kultūrinio gyvenimo židiniu. 1999-2000
m. dirbo Druskininkų miesto muziejaus direktoriumi.
Didelę reikšmę A. Nedzelskio gyvenime užima jo kūryba – tapyba, medis,
menotyrinis darbas. Nuo 1965 metų dalyvauja respublikinėse ir grupinėse parodose, surengė
asmenines parodas Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje. Parodose eksponuoja medžio darbus,
akvareles, pasteles. Jo darbų turi įsigiję šalies muziejai, įvairių šalių privatūs kolekcionieriai.
Dailininkas yra parašęs daug straipsnių, bukletų apie M.K. Čiurlionį bei muziejų,
straipsnių apie dailės parodas, Druskininkų kultūrinį gyvenimą, įvairių katalogų autorius. Jis yra
reprodukcijų aplanko „V. Didžiokas“ sudarytojas ir įžanginio straipsnio autorius (1979), taip pat
autorius straipsnio apie M.K. Čiurlionį bei muziejų leidinyje „M.K. Čiurlionis ir Druskininkai“
(1994). Paskelbė straipsnius apie M.K. Čiurlionį lenkų spaudoje (1995, 1999), apie jį skaito
paskaitas Lietuvoje ir užsienyje (nuo 1965). Knygų „Valerija Čiurlionytė-Karužienė“ (1999)
sudarytojas, įžangos ir straipsnio autorius, taip pat „M.K. Čiurlionis Leipcige“ bendraautorius
(vokiečių k., 1999). Knygos „Algimanto Švėgždos viešnagė Druskininkuose“ sudarytojas (2008).
1997 m. dailininkas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu - 1
Laipsnio medaliu už nuopelnus saugant, tyrinėjant ir propaguojant M.K. Čiurlionio kūrybinį
palikimą. 2003 m. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių proga apdovanotas
Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėkos raštu.
Už nuopelnus saugant, tiriant ir populiarinant M.K.Čiurlionio kūrybinį palikimą bei
lietuviškosios kultūros puoselėjimą A.Nedzelskiui Druskininkų savivaldybės taryba 2003-09-19
sprendimu Nr. T1-187 suteikė Druskininkų Garbės piliečio vardą.

