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• U sklopu zajedničkog projekta Tulips2Tesla, istražili 
smo slavne nizozemske umjetnike. 

• Za ostvarenje dobrih poslovnih odnosa, potrebno je 
poznavati običaje i kulturu drugih zemalja. 

• Bili smo „posrednici” na području    Nizozemske te 
istražili njihove najslavnije slikare. 

• Znanja o nizozemskoj kulturi pomoći će nam u budućim 
vanjskotrgovinskim poslovima. 

• Učenici iz Nizozemske izradit će  
     prezentaciju o slavnim hrvatskim  
     slikarima. 
 



• Vanjska trgovina prestavlja ključni dio privrednog stanja 
zemlje, te je neophodna za opstanak proizvodnje i 
podmirivanje potražnje. 

• Nijedna zemlja na svijetu nema apsolutno idealne 
uvjete proizvodnje za sve proizvode, bilo da su u 
pitanju sirovine ili industrijski proizvodi. 

• Značenje i uloga vanjske trgovine ovisi o stupnju 
postojeće otvorenosti gospodarstva zemlje prema 
svjetskom tržištu.  

• Otvorenost uključuje i  
     poznavanje drugih kultura. 
 



• Nizozemska je parlamentarna ustavna monarhija na čelu sa šefom 
vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno monarhom. 
Vijeće ministara ima izvršnu vlast.  

• ukupna potrošnja EU-a u Nizozemskoj: 2,470 milijardi EUR 
       (0,32 % gospodarstva Nizozemske) 
• ukupni doprinos proračunu EU-a: 4,845 milijardi EUR 
       (0,62 % gospodarstva Nizozemske) 
• Nizozemska je danas najveći europski izvoznik poljoprivrednih 

proizvoda. To se prije svega odnosi na mliječne proizvode (npr. sir 
gouda, koji naziv nosi po nizozemskom gradu Gouda). Nizozemski 
izvoz cvijeća (tulipani) čini 65% svjetskog izvoza.  

 
 





• izvorno ime Jan Vermeer van Delft, bio je nizozemski barokni 
slikar koji se specijalizirao za domaće unutarnje scene života 
srednje klase.  

• Tijekom svog života bio je umjereno uspješan provincijski 
žanrovski slikar, priznat u Delftu i Haagu. Ipak, proizveo je 
relativno malo slika i očito nije bio imućan, ostavljajući svoju ženu i 
djecu u dugovima nakon njegove smrti. 



• Vermeer je radio polako i s velikom njegom, a često je 
koristio vrlo skupe pigmente. Posebno je poznat po 
svom majstorskim tremanu i korištenju svjetla u svom 
radu. 

• Slično kao i drugi nizozemski umjetnici iz zlatnog doba  
Vermeer nikada nije otišao u inozemstvo a bio je 
strastveni kolekcionar umjetnina i trgovac. 



• bio je nizozemski slikar zlatnog doba posebno poznat 
po portretima. Poznat je po svom labavom slikarskom 
kistu i pomogao je uvesti ovaj živahni stil slikarstva u 
nizozemsku umjetnost. Hals je također bio ključan u 
evoluciji portreta grupe iz 17. 
 



• Kao i mnogi, Halsova obitelj emigrirala je iz Španjolske 
u Nizozemsku u Haarlem 1585. 

• Vjerovnici su ga nekoliko puta vodili na sud, a kako bi 
podmirio dug s pekarom 1652. godine prodao je svoje 
stvari. U inventaru zaplijenjene imovine spominju se 
samo tri madraca, naslon za ruke, stol i pet slika. 

 
 



• bio je nizozemski postimpresionistički slikar koji je 
među najpoznatijim i najutjecajnijim osobama u 
povijesti zapadne umjetnosti. 

• U nešto više od desetljeća stvorio je oko 2100 
umjetničkih djela, uključujući oko 860 ulja na platnu, od 
kojih većina datira iz posljednje dvije godine njegova 
života. 



• Nije bio komercijalno uspješan, a njegovo 
samoubojstvo u 37. godini došlo je nakon godina 
mentalnih bolesti, depresije i siromaštva. 



Sada kada poznajemo i nizozemske 
umjetnike,osjećamo se spremniji smo za 
buduću poslovnu suradnju sa 
Nizozemcima! 


