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Kiedy mówiłam, że wybieram się na rewię draq queen, innym z niedowierzania otwierały się 
oczy. Spojrzenia typu "czy Ty na pewno jesteś normalna?" mnożyły się w zaskakującym 
tempie. Za każdym razem uparcie twierdziłam, że nie mam zastrzeżeń do własnej 
poczytalności. 

Tak znalazłam się na jedynej w Polsce queerowej rewii "Life & Diamonds" w krakowskim Teatrze 
Barakah. Na scenie królowały Papina McQueen, Savannah Crystal i Ka Katharsis. Towarzyszyli im 
iluzjonista Victor Febo oraz tancerze Oscar i Witold. 

Opakowanie całego przedstawienia robi wrażenie. Pióra, cekiny, błyskotki, brokat, kolorowe 
konfetti A do tego wysokie szpilki, ekstrawaganckie stroje i "nogi do nieba" - kto by się w nich nie 
zakochał? "Life & Diamonds" wymyka się schematom. Pojawiają się elementy stand-upu, iluzji, 
kabaretu. Na jednej scenie prezentowany jest przekrój najróżniejszych gatunków muzycznych od 
popu, rocka po burleskę i hity z polskich scen. Obok "Happy Birthday Mr. President" pojawia się 
"Euphoria", "Babę zesłał Bóg", a nawet "Niech żyje bal". W Teatrze Barakah spotykają się ze sobą 
Rihanna, Beyonce, Agnieszka Chylińska i Maryla Rodowicz. Przekrój gwiazd, kostiumów i form 
tanecznych zabiera widzów w podróż bez trzymanki, w której zaskoczenie towarzyszy na każdym 
kroku. Od perfekcyjnej charakteryzacji, kiczowatych rekwizytów i błyszczącej biżuterii może 
kręcić się w głowie. Zupełnie jak od emocji, które dostarczają nam kolejne królowe sceny. 
Zdecydowaną numer 1 zostaje Ka Katharsis - precyzyjny i dokładnie przemyślany ruch sceniczny 
robi piorunujące wrażenie, a tajemniczy klimat sprawia, że najpierw się jej (lub jego - jak kto woli) 
boimy, a potem zakochujemy na zabój w tym oryginalnym podejściu do sztuki draq queen. 

Sama treść pozostawia jednak wiele do życzenia. Wydaje się, że rewia nie ma opracowanego 
scenariusza. Utwory, "śpiewane" jeden po drugim, dobrane są w czysto losowy sposób. Nie ma 
opowieści, a całość prosi się o słowno-muzyczną historię, której widzowie mogliby się poddać z 
choć najmniejszą refleksją. Usta artystów wielokrotnie nie nadążają za słowami piosenek 
puszczanych z playbacku. Niektórym plączą się nogi, inni za bardzo wczuwają się w rolę i szarpią 
peruki prawie wyrywając włosy z głowy, co zamiast profesjonalnie wygląda komicznie. Wybrani do 
spektaklu tancerze gubią się w emocjach pozostając albo "wiecznie uśmiechniętym", albo "wiecznie 
przestraszonym". 

Ale przecież nie o to tu chodzi. Tu przychodzi się po radość, śmiech i odprężenie. Show wprowadza 
publiczność w świat blichtru, nieograniczonej wolności i pozytywnych emocji. Sobotnia 
publiczność doskonale o tym wie. Razem z Papiną, Savannahą i Ka Katharsis śpiewa, klaszcze, a 
nawet próbuje nieśmiało wprowadzać własne układy choreograficzne. Szkoda tylko, że niektórzy 
nie potrafili się powstrzymać od zrobienia "słit foci" czy nakręcenia "hot video". Mimo, że forma 
może usprawiedliwiać takie zachowania, to wciąż jednak szacunek dla artystów jest więcej wart niż 
digitalowe wspomnienie. 
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