Film Tarapaty 2

Tarapaty 2, to ekscytujący film familijny z 2020 roku, oparty na autentycznej poznańskiej historii
kryminalnej. Filmowi towarzyszy książka "Klątwa Lucyny, czyli Tarapaty 2". Specjalna ścieżka
zwiedzania w aplikacjach turystycznych Mosiny, Poznania i Puszczykowa, pozwala wybrać się na
wycieczkę śladami bohaterów i poznać miejsca, które zainspirowały twórców filmu i książki.
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O filmie
Tarapaty 2 to familijny film przygodowy, w którym nastoletni bohaterowie próbują rozwikłać
zagadkę kradzieży arcydzieła Claude’a Moneta Plaża w Pourville z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
To właśnie w naszym mieście i jego najbliższych okolicach (m.in. w Puszczykowie, w Wielkopolskim
Parku Narodowym, w tajemniczym Muzeum Przyrody nad Jeziorem Góreckim), toczą się wydarzenia
przedstawione na ekranie. Fabuła nawiązuje do prawdziwej kradzieży obrazu, która miała miejsce w
2000 roku. Film jest kontynuacją pierwszej części Tarapatów - największego hitu polskiego kina
dziecięcego w XXI wieku. Współproducentem filmu jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Pola Król, Mia Goti, Kuba Janota-Bzowski w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Dworzec w Puszczykowie - kadr z filmu Tarapaty 2

O książce
Na podstawie scenariusza filmu Tarapaty 2 powstała książka Marty Karwowskiej i Katarzyny Rygiel
Klątwa Lucyny, czyli Tarapaty 2. Na jej kartach pojawiają się znane miejsca z Poznania i okolicy,
takie jak Muzeum Narodowe w Poznaniu, Stara Rzeźnia, dworzec w Puszczykowie, Wielkopolski Park
Narodowy czy Jezioro Góreckie. Książkę w atrakcyjnej cenie 25 zł oferuje a Centrum Informacji

Turystycznej w Poznaniu, Stary Rynek 59/60).

Książka Klątwa Lucyny czyli Tarapaty 2 w rękach filmowej Feli

Mapa miejsc z Poznania i okolic, które pojawiają się na kartach książki Klątwa Lucyny, czyli Tarapaty 2 (wyklejka książki)

Poznańska uroczysta premiera filmu
W całej Polsce film pojawi się w kinach 25 września 2020 roku, ale zaproszeni goście i zagorzali fani
mogli obejrzeć go przedpremierowo na uroczystym poznańskim pokazie tydzień wcześniej. 19
września 2020 roku to data symboliczna, bo właśnie w tym dniu równo 20 lat temu pracownicy
Muzeum Narodowego w Poznaniu odkryli kradzież obrazu. Na całe szczęście ta historia doczekała
się szczęśliwego zakończenia i obraz wrócił na swoje miejsce.

Pokaz rozpoczął się od spotkania z aktorami (Pola Król, Mia Goti, Kuba Janota-Bzowski, Marta
Malikowska) oraz twórcami filmu (Marta Karwowska - reżyserka, scenarzystka, Jakub Burakiewicz operator, Agnieszka Dziedzic - producentka). W uroczystości uczestniczyła również Katarzyna Rygiel,
która wraz z Martą Karwowską na podstawie filmowego scenariusza napisała książkę Klątwa Lucyny,
czyli Tarapaty 2 (dostępną w atrakcyjnej cenie 25 zł w Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu,
Stary Rynek 59/60). W dniu premiery odbyły się wydarzenia towarzyszące. W trakcie Poznańskiego
Festiwalu Kryminału Granda zorganizowano spotkanie autorskie wokół powieści z udziałem autorek
książki oraz młodych odtwórców ról Julki, Feli i Olka, prowadzone przez Natalię Szenrok-Brożyńska.

fot. Poznan.travel

Później aktorzy i twórcy filmu wsiedli na pokład BimBabusa - poznańskiego kolorowego piętrowego
autobusu turystycznego, by w towarzystwie poznaniaków i turystów odbyć przejażdżkę po
najciekawszych miejscach miasta. Trasa rozpoczynała się przed Muzeum Narodowym w Poznaniu (al.
Marcinkowskiego 9) i prowadziła obok miejsc związanych z fabułą filmu, a wspaniałych opowieści o
Poznaniu i jego filmowych akcentach dostarczył doświadczony przewodnik turystyczny.

(od lewej z przodu) Mia Goti, Pola Król, Kuba Janota-Bzowski na pokładzie BimbaBusa w Poznaniu, fot. Jan Mazurczak

Zbigniew Zamachowski i Marta Malikowska - scena w komisariacie policji

W dniu premiery. Fot. Marek Zakrzewski

W dniu premiery. Na zdjęciu: producent Agnieszka Dziedzic i Jan Mazurczak, Prezes PLOT

W dniu premiery. Na zdjęciu Pola Król, Mia Goti, Kuba Janota-Bzowski. Fot. Marek Zakrzewski

W dniu premiery. Autografy dla fanów. Fot. Marek Zakrzewski

Śladami bohaterów: zwiedzanie z aplikacją turystyczną
Specjalna ścieżka zwiedzania Tarapaty 2. Śladami bohaterów pozwala wybrać się na wycieczkę
śladami Julki, Olka i Felki, by poznać miejsca, które zainspirowały twórców filmu i książki. Ścieżka
została przygotowana przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną wspólnie z gminami Mosina
i Puszczykowo i jest dostępna w ich aplikacjach turystycznych, uzupełniając ich dotychczasową treść
obejmującą m.in. opisy ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych, listę szlaków turystycznych czy

propozycje wycieczek tematycznych.

Trasa obejmuje 11 miejsc w Poznaniu i jego najbliższym otoczeniu, które albo bezpośrednio znalazły
się w kinie i książce albo stanowiły inspirację dla twórców (m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu,
dworzec Puszczykowo, Jezioro Góreckie, Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego
w Jeziorach). Do faktycznie istniejących obiektów dopasowano kadry z filmu wraz z komentarzem
przybliżającym sceny, które odbywają się w danym miejscu.

Ścieżka jest dostępna w aplikacjach turystycznych Smart Tour (Gmina Mosina, Miasto Poznań,
wersja Android) oraz Puszczykowo – energia ciszy (wersja Android, wersja iOS).

Ścieżka zwiedzania Tarapaty 2. Śladami bohaterów w aplikacjach turystycznych Mosiny i Puszczykowa

Śladami bohaterów: weekend w Poznaniu (Polski Bon Turystyczny)
Rodziny z dziećmi – fanów filmu Tarapaty 2 zapraszamy do Poznania na weekendową wycieczkę
śladami filmowych miejsc, którą można opłacić za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego. Dostępne
są dwie oferty: dla rodzin z jednym lub dwójką dzieci, możliwe jest też przygotowanie oferty dla
konkretnej rodziny. Filmowy weekend to wiele atrakcji, m.in.:
●
●

●
●

przenocuj w hotelu, który gościł członków ekipy filmowej,
zobacz oryginalny obraz „Plaża w Pourville" Claude'a Moneta i wnętrza Muzeum Narodowego w
Poznaniu, w których kręcono film,
obejrzyj filmowe miejsca w Poznaniu z pokładu piętrowego Bimbabusa,
poczuj się jak w filmowym Muzeum Przyrody na wystawie Zwierzęta z pięciu kontynentów w
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie.

Szczegóły: www.bon.poznan.travel

BimbaBus - piętrowy, kolorowy autobus, który kursuje stałą trasą obok najciekawszych miejsc w Poznaniu
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