"נערה עם עגיל פנינה"  -הספר
בשנת  1999יצא לאור הרומן "נערה עם עגיל פנינה" מאת טרייסי שבלייה ,המתייחס לציור.
נערה עם עגיל פנינה הוא רומן היסטורי מאת טרייסי שבלייה אשר יצא לאור בשנת  .1999הרומן ,המתאר
את חייה של נערה ששמה גריט ,עוסק ברובו ביצירה "נערה עם עגיל פנינה" של הצייר יאן ורמיר.
הספר תורגם מאנגלית לעברית בשנת  2002בידי ליטל ידין ויצא לאור בהוצאת כנרת.
הספר מספר על נערה ושמה גריט שחיה בעיר דלפט של המאה ה .17-בעקבות מצוקות כלכליות במשפחתה
היא עוברת לעבוד אצל הצייר הנודע ורמיר .בביתו של הצייר היא מכבסת ,מבשלת ,מטפלת בילדים ועוזרת
בעבודות הבית .לאחר מכן היא מקבלת תפקיד חשוב  -לנקות את הסטודיו של ורמיר  -שדורש הקפדה רבה.
היחסים בינה ובין הצייר מתפתחים ,מה שמביא אותה ,בסופו של הסיפור ,להתייצב מול החלטות הרות גורל.
בשנת  2003יצא בארצות הברית (ב 2004-בישראל) הסרט "נערה עם עגיל פנינה" ,המבוסס על הרומן .את
הסרט ביים פיטר ובר ,וכיכבה בו השחקנית סקרלט ג'והנסון.
בשנת  2007יצא בבריטניה הסרט "טירוף של קולג'" (במקור ,)St Trinians :בו קבוצת בנות גונבת את הציור
ויוצרת ממנו עותק ,הנמכר לסוחר אמנות עשיר בלונדון (אביה של אחת מהן) .הסכום הגבוה שמתקבל בתמורה
נועד לכסות את הגרעון של הקולג' .והציור עצמו מוחזר למוזיאון.

"נערה עם עגיל פנינה"  -הציור
הציור "נערה עם עגיל פנינה" הוא ציור שמן מאת הצייר ההולנדי החשוב יאן ורמר .זוהי אחת מיצירותיו הגדולות של
האמן והוא צויר בערך בשנת " .1665הנערה עם עגיל פנינה" נחשב למלאכת מופת ואף זכה לכינוי המחמיא "מונה ליזה
של הצפון" .כינוי נוסף שמרבים להצמיד ליצירת המופת החשובה הזו של ורמיר הוא "המונה ליזה ההולנדית ".
רק בשנת  1996נוקה הציור מתוספות זולות שהוסיפו עליו אחרי מות האמן ,על מנת "להגדיל את הרגש" שלו .כיום מוצג
"הנערה עם עגיל פנינה" בגלריה המלכותית מאוריצהאוס בעיר האג שבהולנד .
מוצג כיום בגלריה המלכותית מאוריצויס ) (Mauritshuisבעיר האג שבהולנד.
צייר יאן ורמיר
תאריך יצירה--1665
טכניקה וחומרים  -שמן על קנבס
ממדים בס"מ -44.5אורך ×  39רוחב
מיקום  -מאוריצויס ,האג
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עיירה מתקופת המאה ה , 13-ידועה בכל העולם בזכות עבודות
החרסינה עם איתורים כחולים המייצגים את הסגנון ההולנדי.
נתנה שם לגוון של כחול  :כחול דלפט ()blue delft
עיר תאומה של כפר סבא
דלפט  ,Delft -מקור השם ,delven :לחפור ,לזכר התעלה העתיקה בעיר .oude delft
שוכנת במחוז דרום הולנד בין העיר רוטרדם לעיר האג .העיר שוכנת על נהר הסכי ( .)Schieהעיר דלפט נוסדה בשנת
 -1246מחוז דרום הולנד – אוכלוסייה בעיר :כ 100 000-תושבים
בשנת  1584נורה למוות וילם השתקן ,ועקב כיבוש ספרדי ששלט במקום הקבורה המשפחתי בברדה ,הוא נקבר
בכנסייה החדשה .קבורה זו החלה מסורת שלפיה נקברים בני משפחת המלוכה ההולנדית וקרוביהם באגף החדש
בכנסייה.
העיר ידועה בזכות מרכז העיר המשומר על תעלותיו הרבות ,בזכות חרסינת "דלפט" ,אוניברסיטת דלפט למדעי
הטכנולוגיה ,קשרים חזקים עם משפחת המלוכה ההולנדים ובתור מקום מגוריו של צייר הבארוק יאן ורמיר במאה ה.17-
ורמיר צייר ציורים רבים של נוף העיירה ושל חיי היום-יום בה ,ביניהם "נוף העיר דלפט" המפורסם.

