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tudine corectã: descurcã-te cu ceea ce
ai”, a povestit Aimee pentru Corriere
della Sera. Cu acest motto, ea ºi-a
depãºit limitele, arãtând lumii întregi
cum handicapul poate deveni frumuseþe, slãbiciunea – putere, iar
neputinþa - independenþã. În 1999,
americanca a participat la prezentarea
de modã a designerului britanic
Alexander McQueen, în Londra, având
niºte proteze din lemn de frasin cu
cizme integrate, adevãrate opere de
artã, fãrã ca publicul care nu o
cunoºtea sã îºi dea seama cã e ceva în
neregulã. Blonda se mândreºte de altfel cu cele 12 perechi de picioare protetice, niºte minuni tehnologice, care îi
permit modificarea înãlþimii între 172
cm ºi 185 cm! Imortalizatã de faimoºi
fotografi internaþionali, cum ar fi Bruce
Weber ºi Terry Richardson, ºi pozând
pentru reviste celebre, a fost declaratã
una dintre cele mai frumoase 50 de
persoane din lume de cãtre revista
People, iar din 2011 a devenit
ambasadoare L’Oréal, împreunã cu
Jennifer Lopez ºi Gwen Stefani. Aimee
este consideratã astãzi o imagine
neconvenþionalã
a frumuseþii,
câºtigând prin voinþã ºi caracter respect
ºi prestigiu atât pe podium ºi pe stadioane, cât ºi în faþa camerelor de filmare. Asta pentru cã a cochetat ºi cu
actoria, jucând în 2002 rolul femeiighepard în Cremaster 3. În 2006, a
apãrut în filmul World Trade Center,
interpretând rolul unui reporter. A mai
apãrut în filmul de televiziune “Cei cinci
purceluºi” (dupã romanul omonim al
Agathei Christie) ºi în emisiunea satiricã
The Colbert Report. Cu asemenea carte
de vizitã absolut impresionantã, Aimee
Mullins este o sursã de inspiraþie pentru
milioane de oameni afectaþi de diverse
probleme fizice. Ea þine de altfel conferinþe motivaþionale despre extraordinara frumuseþe ºi forþã interioarã pe
care fiecare dintre noi le avem, dar pe
care nu ºtim sã le descoperim ºi punem
în valoare.
Teodora Varlam
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