
 
KIM VUI: Người Phụ Nữ Hấp Dẫn Nhất Việt Nam Thập Niên 60-70 
Hoàng Lan Chi 
 
Tôi thích tìm hiểu về người trẻ thành công và những người của “Sài Gòn muôn năm cũ”. Lý do giản dị thôi. 
Cộng sản đang ngự trị và họ đã xóa đi nhiều thành công của chế độ cũ. Một tình cờ tôi biết được người mà cá 

nhân tôi cho rằng đó là “ người phụ nữ hấp dẫn nhất 
Việt Nam của thập niên 60-70”. Đẹp thì có nhiều 
người đẹp, mỗi người một vẻ. Nhưng vừa đẹp vừa 
hấp dẫn thì cá nhân tôi nghĩ đó là chị Kim Vui.  Trong 
đầu óc tôi vẫn lưu trữ hình ảnh của một Kim Vui rất 
gợi cảm trong phim “Chân Trời Tím”. Mấy chục năm 
trôi qua nhưng hình ảnh ấy vẫn đọng lại trong đầu óc 
tôi.  
 
Hình này gợi cho tôi nhớ đến Elizabeth Taylor. Thật rất hiếm phụ 
nữ Việt Nam thời xưa có ...cái mông như thế này! Rất "tài tử" phải 
không?  
 
Trong số các diễn viên điện ảnh thời xưa, nhận xét về 

nhan sắc thì tôi có thể thích Thẩm Thúy Hằng vì khuôn mặt đẹp hoàn hảo của chị nhưng tôi không thấy chị 
quyến rũ hấp dẫn. Kiều Chinh thì tôi không có cảm tình. Với tôi, Kiều Chinh không đẹp, mặt lạnh lùng, gai góc, 
gò má cao. Chỉ Kim Vui là đẹp và hấp dẫn. Chị Kim Vui đã đùa “ Khi gặp chị em đừng thất vọng nhé” “ Em sẽ 
không thất vọng vì người ta phải già theo năm tháng chứ. Nhưng em tin là chị vẫn giữ một số nét thời xưa”. 
 
 

“Trò Chuyện với Lan Chi” của Bút Tre số tháng 9 sắp 
tới sẽ là đề tài về “Người Sài Gòn muôn năm cũ” 
Kim Vui. Cuộc đời, sự nghiệp và đặc biệt cuốn hồi ký 
tiếng Anh của Kim Vui sẽ được giới thiệu. Còn bây giờ 
thì tạm thời gửi đến quý anh chị một số hình ảnh mới 
nhất (tháng 8/2012) của Kim Vui. Tất nhiên tôi cũng 
gửi vài hình cũ để những người trẻ hình dung được 
Kim Vui ngày xưa như thế nào. Một khi Hoàng Lan 
Chi đã nói hấp dẫn thì ...chắc chắn là thế, không sai 
chạy được cơ mà!  
 
Tranh vẽ của Trương Thị Thịnh. Được dùng để dựng cảnh vẽ khỏa 
thân cho "Chân Trời Tím"  
 
Kim Vui là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên mặc bikini. 
Cũng là người đầu tiên dám đóng phim có màn khỏa 
thân ( tôi không nhận xét về khía cạnh đạo đức luân lý 
hay nghệ thuật). Tôi chỉ muốn nói đây là người hấp 
dẫn nhất của Việt Nam thập niên 60-70 mà rất nhiều 
bạn hữu đồng ý với tôi (bạn hữu vừa già vừa sồn sồn)  
 
Kim Vui quảng cáo cho nước ngọt. Đẹp và hấp dẫn phải không?  
 
Đây, Kim Vui ngày xưa, thân hình tuyệt đẹp phải 
không? Khuôn mặt cũng có nét đẹp rất gợi cảm. Cái 
thân hình của "bọn trẻ" người mẫu bây giờ cứ ốm 
nhom ốm nhách theo tôi không hấp dẫn tí nào cả. Tôi 
hỏi Kim Vui có tập tành gì không. Chị nói làm việc túi 
bụi cực quá thì giờ đâu mà tập. Đặc biệt bây giờ giọng 
hát chị nghe vẫn rất quyến rũ, gợi cảm. Giọng hơi 

khàn và cách ngân, rung rất kỹ thuật!  



 

 
 
Kim Vui với Thẩm Thúy Hằng. Kim Vui có đôi mắt hơi xếch và miệng hơi rộng, rất giống nét đẹp gợi cảm Tây Phương. Thẩm Thúy 
Hằng thì như tranh vẽ.  
 

   
Do đoạt giải Văn Học Nghệ Thuật, Kim Vui gặp gỡ TT Nguyễn Văn Thiệu . Kim Vui-Hùng Cường trong "Chân Trời Tím"  
 



Quý vị trẻ tuổi đã hình dung được một Kim Vui ngày xưa rồi phải không. Còn đây Kim Vui với Hoàng Lan Chi 
mới tinh khôi của ngày 4 tháng 8,2012! "Bà chị tôi" vẫn chải đầu theo kiểu ngày đó (nghĩa là kiểu tóc vồng 
cao). Tuổi ngoài 70 nhưng không sồ sề vẫn khá thanh mảnh và khuôn mặt thì để quý anh chị nhận định nhá.  
 

  
 

  
 

  
 


