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Tối hôm qua TV có show 
của Victoria's Secret bèn 
dán mắt vào xem! Những 
người đẹp của Victoria's 
secret được gọi là thiên thần 
Angels, biểu diễn fashion 
show đeo cánh đủ loại đủ 
kiểu. Cô nào cô nấy cao phải 
trên 6 feet, đi thêm giầy cao 
gót cỡ 10 inches. trông lêu 
khêu, ngất ngưởng, đi ngang 
mấy anh ca sĩ da đen như 
Bruno Mars, Weeknd, cao 
hơn mấy anh này cả cái đầu! 

Các cô models này đẹp 
thì đẹp thật, rất nhiều các cô 
Angels này được liệt kê trong 
số các người đẹp nhất thế 
giới, hình đầy trên các báo 
của đàn bà như 
Cosmopolitan, 
Vogue...,.Nhưng quan niệm 
về sắc đẹp bây giờ thay đổi 
quá nhiều. Vì các models 
này gầy quá! Trông như 
người ốm đói! Ít ra trên phân 
nửa các cô models của 
Victoria's Secret phải mắc 
bệnh tâm thần về ăn uống 
gọi là anorexia nervosa.  

Bệnh này làm người bệnh 
tưởng mình lúc nào cũng 
mập, cần phải diet tối đa, dù 
người ngoài nhìn chỉ thấy là 
một con ma ốm đói! Karen 
Carpenter là ca sĩ nổi tiếng 
thời thập niên 60's, 70's của 
ban nhạc The Carpenters, 
chết vì bệnh anorexia 
nervosa lúc mới 32 tuổi. Lúc 
đầu chưa bị bệnh, cô cân 
nặng 145 lbs, Karen diet 
thành bệnh, lúc gần chết chỉ 
còn 90 pounds. Vì cái chết 
của Karen Carpenter mà 
bệnh anorexia nervosa được 
nhiều người biết đến và sau 

đó mới tìm cách chữa trị cho 
bệnh tâm thần này. 

Các cô models của 
Victoria's Secret khi được 
chọn làm Angels phải cao và 
gầy. Càng gầy chừng nào 
càng tốt chừng đó. Lý do là 
Victoria's Secret bán đồ lót 
cho đàn bà, con gái. Gầy 
không có ngực, không có 
mông, mới quảng cáo cho 
Victoria's Secret bán bras để 
độn ngực lên, bán xì líp độn 
mông lên được! Riết rồi 
thành phong trào, sắc đẹp 
đàn bà bây giờ phải là cao và 
gầy, không có vòng số hai 
hay số ba. Một anh bạn loại 
cà trớn, ăn nói sống sượng, 
đã mô tả quan niệm về sắc 
đẹp mới bây giờ là " No tits, 
No đít's ". 

Quan niệm về sắc đẹp 
của người phụ nữ thay đổi 
theo mỗi thời. Ngày xưa, 
phải có vòng số hai, số ba 
càng bự chùng nào càng đẹp 
chừng đó. Renoir khi vẽ 
tranh impressionist về đàn 
bà, bao giờ cũng vẽ người 
mập, bụng đôi khi vẽ còn có 
ngấn! Bức tranh Les 
grandes baigneuses của 
Pierre Auguste Renoir, vẽ 
năm 1884 đến 1887, 3 năm 
mới xong, nổi tiếng với ba 
người đàn bà mập mạp, tròn 
trĩnh, tắm biển được coi như 
biểu tượng của người đàn bà 
đẹp. 

 


