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đại dương
Nữ thần

Từ sắc màu của biển, những 
họa tiết và đường nét thêu 

kỳ công 3D trên nền vải 
lụa được cắt ghép để hiện 
thực hóa hình tượng từng 

con sóng cuộn trào bọc lấy 
những báu vật trân quý từ 

lòng đại dương, những viên 
ngọc trai biển tuyệt đẹp và 
vô cùng quý hiếm đã được 

khéo léo kết hợp vào những 
thiết kế thời trang mang đậm 

dấu ấn của nhà thiết kế Võ 
Công Khanh.
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Bộ sưu tập “Nữ Thần Đại Dương” lấy cảm 
hứng từ vẻ đẹp của đại dương bao la, những 
con sóng mềm mại ôm lấy cơ thể trên nền lụa 
trắng, đen và xanh kết hợp với những họa tiết 
được thêu kết thủ công tạo nên sự mềm mại, 
quyến rũ như những nữ thần đại dương. Nét 
chấm phá giữa trang phục và những thiết kế 
đặc biệt từ trang sức ngọc trai Long Beach 
Pearl tạo nên sự khác biệt cho bộ sưu tập này, 
từ những họa tiết vỏ sò, vỏ ốc hay thậm chí là 
những rạn san hô đều được phủ đầy những 
viên ngọc trai quý báu.
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Bộ sưu tập “Nữ thần đại 
dương” là một sự quyện 
hòa không thể tách rời về 
một câu chuyện tuyệt đẹp 
của những nữ thần mang 
trên mình những món trang 
sức ngọc trai trân quý, ôm 
những con sóng bạc đầu 
tại bãi biển của JW Marriott 
Phu Quoc Emerald Bay 
Resort & Spa. 



Goddess
of the Sea
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Designer Vo Cong Khanh’s 
latest collection was 
inspired by humanity’s 
endless fascination with the 
boundless sea. “Goddess 
of the Sea” features 
elaborate prints and 
embroidery on black, white 
and blue silk that evoke the 
billowing waves and infinite 
depths of the ocean.

The natural treasures of the 
sea are also represented 
with special designs of 
shells and corals as well as 
sparkling pearls from Long 
Beach Pearl.
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Creative DireCtor: Vo Cong Khanh
PhotograPher: Le Thien Vien

MoDels: Miss Universe Vietnam 2017 
H’Hen Nie, First Runner-up Hoang 
Thuy, Second Runner-up Mau Thuy

MakeuP & hair: Quan Nguyen – Pu 
Le

Designer: Vo Cong Khanh
Jewelry: Long Beach Pearl

showrooM: 124 Tran Hung Dao, 
Duong Dong, Phu Quoc Island  

loCation: JW Marriott Phu Quoc 
Emerald Bay Resort & Spa

“Goddess of the Sea” 
tells the story of a 

goddess who adorns 
herself with invaluable 

pearls set among 
the silver waves that 
caress the beach of 

JW Marriott Phu Quoc 
Emerald Bay Resort & 

Spa. 


