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Aimee Mullins nổi lên như một hiện tượng khác biệt trong làng mẫu với đôi 
chân… cụt.  
Người ta thường tâm niệm rằng người phụ nữ phải sở hữu làn da sáng mịn, 
khuôn mặt hoàn hảo, vóc dáng gợi cảm và đôi chân dài miên man thì mới 
“dám” mơ ước trở thành siêu mẫu đắt giá của thế giới. Thế nhưng, Aimee 
Mullins nổi lên như một hiện tượng khác biệt trong vương quốc thời trang với 
đôi chân… cụt. 

 



Aimee Mullins, 35 tuổi với đôi chân giả. 

Aimee Mullins, 35 tuổi hiện là một nữ diễn viên, người mẫu và là vận động 
viên Olympic. Được biết cô đã bị cắt bỏ 2 chân từ khi 11 tuổi. Aimee lớn lên ở 
Allentown bang Pennsylvania, cha là công nhân nhà máy, mẹ là nhân viên 
tiếp tân tại bệnh viện. Cô phải ngồi xe lăn từ 5 tuổi và gần như tuyệt vọng khi 
bị cắt bỏ đôi chân chỉ 6 năm sau đó. Mọi thứ đều trở nên khó khăn với Aimee 
Mullins. Cô luôn bị mặc cảm về thân phận của mình, thế nhưng, cô tự nhủ 
lòng phải chứng minh cơ thể mình có thể làm được nhiều điều có ích và phải 
tạo sự khác biệt. Aimee Mullins cố gắng học hành chăm chỉ và ở tuổi “bẻ gãy 
sừng trâu” – 17, cô vượt qua 39.000 ứng viên kỳ cựu và trở thành 1 trong 3 
học sinh giành được xuất học bổng danh giá của trường đại học Georgetown 
– trường nơi Bill Clinton từng theo học. Đặc biệt hơn, khi tốt nghiệp, cô còn 
được mời làm việc như một nhà phân tích tình báo tại Lầu Năm Góc và trở 
thành người phụ nữ duy nhất làm việc trong cục tình báo cấp cao này.  
Tuy nhiên, Aimee Mullins đã từ bỏ các xuất học bổng có giá trị, từ bỏ 1 công 
việc có thể đảm bảo cho cuộc sống và chuyển sang lĩnh vực thể thao, dường 
như cô muốn chứng minh với thế giới rằng, đôi chân cô có thể tạo nên điều 
phi thường. Giấc mơ thành hiện thực, năm 1996 ở Atlanta, cô lập kỷ lục thế 
giới về bước chạy nước rút 100m, 200m và kỷ lục Paralympic cho bước nhảy 
dài chỉ với đôi chân giả bằng sắt nặng nề.  

 



 

 



 
Năm 1996 ở Atlanta, Aimee Mullins lập kỷ lục thế giới về bước chạy nước rút 

100m, 200m và kỷ lục Paralympic cho bước nhảy dài chỉ với đôi chân giả 
bằng sắt nặng nề.  

Không chỉ dừng lại ở thể thao, Aimee Mullins thử sức ở mọi lĩnh vực và lấn 
sân sang giải trí. 12 năm về trước cô đã từng trở thành 1 nàng thơ cho nhãn 
hiệu Alexander McQueen. McQueen đã thay thế chân dưới của cô bằng một 
đôi giày gỗ chạm trổ khá tinh vi và cầu kỳ. Khi Aimee sải bước trên sàn 



catwalk tại tuần lễ thời trang London năm 1998, nhiều người khen ngợi cô 
thật sự rất hấp dẫn. Nhưng khi tin tức bị rò rỉ, McQueen bị phản ứng dữ dội 
và bị cáo buộc là trình diễn thời trang quái nhân. Kể từ đó, Aimee Mullins bị 
gắn mác là “siêu mẫu khuyết tật” mới của làng thời trang. Tuy nhiên, cô rất 
hãnh diện về danh hiệu này, Aimee chia sẻ: “Điều làm cho phụ nữ đẹp là sự 
khác biệt, tôi đã thầm cảm ơn Chúa vì điều bất thường của mình, nó làm cho 
tôi trở nên đặc biệt hơn”.  

 



 

Khi Aimee s ăm 1998 
tại show di m trổ tinh vi.  

 
Không chỉ dừ ừng được 
khen ngợi rấ  phim Cremaster 3 
của đạo diễn Matthew Barney. Đầu năm 2011, Aimee được mời làm đại sứ 
toàn cầu của nhãn L'Oréal Paris cùng với những mỹ nhân của kinh đô điện 
ảnh thế giới như: Jennifer Lopez, Beyoncé, Eva Longoria và Cheryl Cole.  
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Với gương mặt đẹp và nghị lực phi thường, Aimee được xem là biểu tượng 
khác lạ của giới người mẫu.  

 
 
Chia sẻ quan điểm về hạnh phúc, Aimee cho biết:  
 
“Cuộc sống và hạnh phúc hay không là do bạn quyết 
định và theo quy tắc của riêng bạn, không ai quyết 
đinh nó thay bạn”. 
 


