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MÉTIERS D’ART TRI ÂN NHỮNG NHÀ THÁM HIỂM VĨ ĐẠI
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• Bộ ba thiết kế giới hạn mười chiếc mỗi phiên bản, thể hiện sự kính phức tới những 
nhà hàng hải Bồ Đào Nha: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama và Pedro Álvares 
Cabral.

• Những tuyệt tác tiểu hoạ, với mặt số tráng men Grand Feu lấy cảm hứng từ bản 
đồ trong cuốn 1519 Miller Atlas, dựa trên nguyên mẫu được tái hiện tại Bảo tàng 
Hàng hải Bồ Đào Nha (Bảo tàng Marinha – Lisbon).

• Bộ chuyển động 1120 AT cung cấp tính năng hiển thị giờ và phút lệch tâm, tạo 
không gian cho phép các nghệ nhân thể hiện những tinh tuý thủ công mà nhà 
chế tác đang gìn giữ.

Geneva, 7 tháng 4 năm 2021 – Một sự nhắc nhớ về thời kỳ mà thế giới vẫn chứa đựng đầy 
những bí ẩn chưa được khám phá. Từng tạo tác kể lại tháng ngày đầy hào hùng của một thế 
hệ nhà thám hiểm vĩ đại thế kỷ XV, những người đã vượt qua biển cả và đại dương để khám 
phá miền chân trời xa khuất. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral là 
những cái tên mà Vacheron Constantin tôn vinh, thông qua bộ ba phiên bản giới hạn mười 
chiếc mỗi mẫu mới – “Métiers d’Art Tribute to great explorer”. Được chế tác bằng kỹ thuật 
tráng men Grand Feu, mỗi mặt số mô tả một phần của tấm bản đồ 1519 trong cuốn Miller 
Atlas và được vận hành bởi bộ máy 1120 AT. Ba tạo tác này được ra mắt ở Watches & Wonders 
2021, là một phần của chủ đề năm 2021: vinh danh Cổ điển với một sự đổi mới, đề cao năng 
lực sáng tạo của Vacheron Constantin, dẫn lối bởi sự trân trọng các di sản và không ngại ngần 
đem đến những bất ngờ.

Tinh thần du hành, tìm tòi, khám phá nghệ thuật và văn hoá là một phần quan trọng trong 
lịch sử của Vacheron Constantin. Truyền thống này có nguồn gốc từ những ngày đầu tiên, khi 
François Constantin ghi dấu chân mình trên khắp thế giới để mở mang thị trường, đem biểu 
trưng của Maison trải dài rộng khắp mọi nơi. Tinh thần rộng mở hướng tới thế giới này vẫn là 
sợi chỉ xuyên suốt trong triết lý của nhà chế tác, tôn vinh những chuyến phiêu lưu qua những 
hành trình mới – trong trường hợp này là hành trình phiêu du dọc theo thời gian, đi theo bước 
chân những nhà thám hiểm vĩ đại người Bồ Đào Nha vào thế kỷ XV.

Với bộ ba mới này, Vacheron Constantin tiếp tục bộ sưu tập “Métiers d’Art Tribute to great 
explorer” của mình – vốn đã được giới thiệu vào các năm 2004 và 2008 – và bước vào 
một trong những chương thú vị nhất trong lịch sử hàng hải. Sau các phiên bản vinh danh 
Magellan, Trịnh Hoà (Zheng Hé), Christopher Columbus và Marco Polo – những phiên bản 
nhận được sự hoan nghênh từ giới sưu tầm – tới lượt Bartolomeu Dias, Vasco da Gama và 
Pedro Álvares được tôn vinh thông qua các tạo tác tiểu hoạ được thực hiện bởi các nghệ nhân 
bậc thầy. Một lần nữa, những tạo tác này là minh chứng cho sự sáng tạo ấn tượng và kỹ nghệ 
tinh tế cao nhã của các nghệ nhân trong nghệ thuật tráng men Grand Feu, đồng thời mở rộng 
ranh giới của bộ sưu tập Métiers d’Art. Một kỹ năng trân quý, cho phép trí tưởng tượng tiếp tục 
cuộc hành trình lãng du. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


3

Giới thiệu
–
Kỹ nghệ tiểu hoạ trên 
men Grand Feu bậc thầy 
thể hiện sự kiên nhẫn và 
chăm chút tỉ mỉ
–
Calibre 1120 AT với hiển 
thị giờ dạng vệ tinh
–
Bartolomeu Dias
–
Vasco da Gama
–
Pedro Álvares Cabral
–
Cổ điển, nhưng chứa 
đựng bất ngờ
–
Tổng quan
–
Thông số kỹ thuật

MÉTIERS D’ART TRI ÂN NHỮNG NHÀ THÁM HIỂM VĨ ĐẠI
CÁNH CỬA MỚI KHÁM PHÁ THẾ GIỚI VÀ LỊCH SỬ, MỞ RA BỞI NHỮNG 
NGHỆ NHÂN TÀI BA

Kỹ nghệ tiểu hoạ trên men Grand Feu bậc thầy thể hiện sự kiên 
nhẫn và chăm chút tỉ mỉ
 
Lấy cảm hứng từ tấm bản đồ trong Miller Atlas 1519, với bản phục dựng được lưu giữ tại Bảo 
tàng Hàng hải Bồ Đồ Nha, mỗi mặt số thể hiện một phần của thế giới và tuyến hải trình của 
mỗi nhà thám hiểm. Để tái tạo được màu sắc tinh xảo và sự chi tiết của các thành tố, nhà chế 
tác đã lựa chọn nghệ thuật tráng men. Kết quả là sự ra đời của ba mặt số tráng men Grand 
Feu, những kiệt tác của sự kiên nhẫn và sự chính xác, đòi hỏi quá trình làm việc hàng tháng trời 
với 11 lần nung trong lò ở nhiệt độ từ 800 đến 900 độ Celsius. Mỗi lần nung đều đòi hỏi kỹ năng 
làm chủ nhiệt độ tinh vi, bởi chỉ một vài giây thay đổi cũng có thể phá huỷ công sức của nhiều 
tuần làm việc. 

Nghệ thuật tráng men là một kỹ năng quý báu, một sự pha trộn tinh tế giữa kinh nghiệm và 
sự nhạy cảm trong từng động tác của người nghệ nhân. Được tạo thành từ thuỷ tinh và oxit 
kim loại, lớp men có dạng những khối nhỏ sẽ được nghệ nhân nghiền thành bột siêu mịn. Tiếp 
theo đó, họ sẽ chế tác bột này thành một hợp chất tương tự như sơn, được phủ thành nhiều 
lớp, cho phép nghệ nhân thể hiện các hoạ tiết với sự tỉ mỉ và sắc thái đáng kinh ngạc. Sau khi 
phủ lớp nền lên mặt số, các đường nét chính sẽ được khắc hoạ, bắt đầu bằng viền của các lục 
địa – được làm nổi bật bởi bột men màu vàng. Các chi tiết trang trí khác – những con tàu, hệ 
động thực vật… - được tạo hình bằng kỹ thuật tiểu hoạ sắc nét, sau đó được phủ các lớp men 
thể hiện các sắc độ và mảng khối khác nhau. Mỗi lần thêm một màu lại đòi hỏi một lần nung, 
bởi lớp men là hợp chất khoáng phải được nấu chảy để thể hiện được độ sáng và độ sâu đặc 
trưng. 
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Calibre 1120 AT với hiển thị giờ dạng vệ tinh
 
Để cung cấp không gian thể hiện cho nghệ nhân tráng men, bộ ba chiếc đồng hồ Métiers 
d’Art mới được vận hành bởi bộ chuyển động 1120 AT do Vacheron Constantin tự phát 
triển. Bộ chuyển động này nổi bật với độ mỏng 5.45mm, cho phép bộ vỏ vàng hồng 4N 
đường kính 41mm duy trì độ dày tổng thể 11.68mm thanh lịch trên cổ tay. 
Cơ chế này cũng đặc trưng bởi cấu trúc kỳ lạ và cách hiển thị thời gian ấn tượng, cho phép 
chủ nhân có thể theo dõi thời gian trôi xuyên qua mặt số. Được ẩn bên dưới phần bề mặt 
của mặt số, bánh xe chỉ giờ được chia làm ba phần, mỗi phần chứa bốn chữ số chỉ thời 
gian tương ứng, được điều khiển lần lượt bằng một cơ cấu cam tạo hình giống như chữ 
thập Maltese. Mô đun hiển thị dạng vệ tinh này cho phép chỉ báo giờ quét qua mặt số từ 
trên xuống dưới, đi qua vòng tròn chỉ phút cố định được định vị dọc theo một cung 120 độ. 
Do đó, các chữ số chỉ giờ sẽ di chuyển qua mặt số, và vị trí tương ứng cho biết phút thay 
thế cho các hiển thị bằng kim truyền thống.
Toàn bộ bộ chuyển động được hiển lộ qua mặt sau trong suốt, đặc biệt là bánh đà vàng 
hồng 22-carat tô điểm bởi hình ảnh hoa hồng gió cổ xưa, tôn vinh kỹ thuật tinh vi ẩn chứa 
bên trong.
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“Métiers d’Art Tribute to great explorer” 
– Bartolomeu Dias
 
Nếu thuỷ thủ đoàn của ông không thuyết phục ông từ bỏ chuyến hải trình vượt qua mũi phía 
nam của Châu Phi, có lẽ Bartolomeu Dias (1450 – 1500) đã là người đầu tiên tìm ra Ấn Độ. Nhà 
thám hiểm lừng danh người Bồ Đào Nha đã làm nên lịch sử theo một cách khác: khám phá 
mũi Hảo Vọng vào năm 1488, mở đường cho những chuyến thám hiểm về sau. Bartolomeu 
Dias cũng là một thành viên trong thuỷ thủ đoàn của Vasco da Gama, người đã dẫn hạm đội 
của mình đến Ấn Độ từ năm 1497 đến năm 1498.
Hải trình được thuỷ thủ đoàn của Bartolomeu Dias thực hiện năm 1488 được thể hiện bằng 
một đường màu đỏ trên mặt số tráng men Grand Feu, và được nhấn mạnh bởi nhiều chi tiết 
tinh tế. Với sự trợ giúp cuả một chiếc kính lúp, ta sẽ thấy bóng dáng của những người đàn ông 
trên hai con tàu đang hướng về phía Tây Châu Phi; hay những màu sắc tinh vi mà người nghệ 
nhân đã sử dụng dể tái tạo lại cảnh quan, hệ động thực vật như cách chúng được thể hiện trên 
tấm bản đồ trong Miller Atlas.
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“Métiers d’Art Tribute to great explorers” 
– Vasco da Gama
 
Chuyến hải hành vĩ đại đưa ông từ Bồ Đào Nha đến bờ biển Ấn Độ là một trong những 
khám phá quan trọng nhất của thế kỷ XV. Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Vasco da 
Gama (1469 – 1524), người rời quê hương vào năm 1497, là người đầu tiên đi từ châu Âu và 
châu Á bằng đường biển, băng qua hải trình sử thi – và trong đa số trường hợp, địa ngục 
– qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Sau khi đi vòng quanh mũi phía nam của châu Phi, 
hạm đội bốn con tàu của ông đã đi dọc theo bờ biển đến tận Kenya, trước khi bắt đầu hành 
trình vượt biển hướng đến Ấn Độ - nơi ông đã đến vào năm 1498.
Tuyến đường biển thuỷ thủ đoàn của ông đã băng qua được tráng men đỏ trên mặt số, mỗi 
chi tiết là sự tái tạo trung thực phiên bản xuất hiện trong Miller Atlas. Mọi ánh nhìn sẽ bị 
thu hút bởi con tàu của hạm đội Vasco da Gama ở trung tâm mặt số đang căng buồm vượt 
qua giông bão, cũng như hoa hồng gió và các lục địa được tô bật bởi bột men màu vàng.
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“Métiers d’Art Tribute to great explorers” 
– Pedro Álvares Cabral
 
Chúng ta nợ ơn nhà quý tộc và cũng là nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha này vì sự khám 
phá ra Brazil vào năm 1500. Pedro Álvares Cabral (1467 – 1520) được vua Manuel I uỷ 
nhiệm đi tới Ấn Độ để tiếp tục công việc của Vasco da Gama, nhưng ông đã lựa chọn một 
con đường hoàn toàn khác với hải trình phổ biến đương thời. Thay vì đi dọc theo bờ biển 
châu Phi đến cực nam của châu Phi, hạm đội do Pedro Álvares Cabral chỉ huy đi về phía 
tây, cho đến khi họ khám phá ra một vùng đất mới: Brazil.
Tuyến đường này được khắc hoạ bằng một đường men đỏ nổi bật trên nền be, được tô 
điểm bởi những hình ảnh xuất hiện trên tấm bản đồ trong Miller Atlas. Ở trung tâm mặt số, 
một con tàu trong hạm đội của Pedro Álvares Cabral căng buồm no gió tự hào lướt sóng vô 
cùng sống động. Sự tinh xảo của tay nghề thủ công còn được thể hiện qua bộ lông rực rỡ 
của các loài chim, cũng như qua cách thể hiện hình dáng con người trên lục địa Nam Mỹ. 
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Cổ điển, nhưng chứa đựng bất ngờ
 
Không xa rời hơi thở đương đại, song Vacheron Constantin vẫn luôn tìm được cảm hứng 
sáng tạo đến từ quá khứ của mình. Vẻ đẹp tinh tế mà từng người thợ đồng hồ, nghệ nhân 
và nhà thiết kế của hãng thấm nhuần suốt chiều dài thế kỷ đến từ tinh hoa di sản lẫn những 
phát kiến hoàn toàn mới. Sức cuốn hút của những chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, 
giao hoà giữa kỹ thuật điêu luyện và thẩm mỹ tinh tế, đã vượt qua mọi quy chuẩn của thời 
gian. Để đạt được điều đó, không thể chỉ đơn giản làm theo "giáo trình" sẵn có của nghệ 
thuật đồng hồ xa xỉ: mỗi tạo tác đều được tinh chỉnh với một chút táo bạo, đột phá trong 
từng chi tiết nhỏ nhất. Những mặt số đặc biệt, thiết kế lệch tâm, từng đường vát trên các 
tiểu tiết, bước hoàn thiện thủ công hoàn toàn hay độ phức tạp của cơ chế vận hành,...chỉ 
là một vài ví dụ về kỹ nghệ chế tác cao cấp của Vacheron Constantin.
Kết quả nhận được là những tuyên ngôn cá nhân trên cổ tay, nơi kỹ thuật và phong cách 
tìm được mẫu số chung, giao duyên nét truyền thống lẫn những phá cách táo bạo.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Giới thiệu
–
Kỹ nghệ tiểu hoạ trên 
men Grand Feu bậc thầy 
thể hiện sự kiên nhẫn và 
chăm chút tỉ mỉ
–
Calibre 1120 AT với hiển 
thị giờ dạng vệ tinh
–
Bartolomeu Dias
–
Vasco da Gama
–
Pedro Álvares Cabral
–
Cổ điển, nhưng chứa 
đựng bất ngờ
–
Tổng quan
–
Thông số kỹ thuật

MÉTIERS D’ART TRI ÂN NHỮNG NHÀ THÁM HIỂM VĨ ĐẠI
CÁNH CỬA MỚI KHÁM PHÁ THẾ GIỚI VÀ LỊCH SỬ, MỞ RA BỞI NHỮNG 
NGHỆ NHÂN TÀI BA

Tổng quan
 
Vacheron Constantin một lần nữa lật giở những trang sử đầy hứng khởi với bộ sưu tập 
“Métiers d’Art Tribute to great explorer” thông qua ba phiên bản giới hạn mười chiếc. 
Sau Magellan, Trịnh Hoà, Christopher Columbus và Marco Polo – lần lượt được vinh danh 
vào các năm 2004 và 2008 – đến lượt Bartolomeu Dias, Vasco da Gama và Pedro Álvares 
Cabral tiếp bước trên các tác phẩm đặc biệt, qua bàn tay của những nghệ nhân bậc thầy 
tài hoa. 
Để ghi nhớ những khám phá vĩ đại của ba nhà hàng hải người Bồ Đào Nha vào thế kỷ XV 
này, Vacheron Constantin đã chọn kỹ thuật tiểu hoạ và tráng men Grand Feu để thể hiện 
trên mặt số. Là kết tinh của sự kiên nhẫn và chăm chút tỉ mỉ, mỗi mặt số là phiên bản tái 
tạo tinh vi của tấm bản đồ hàng hải lấy từ Miller Atlas 1519, theo phục dựng được lưu giữ 
tại Bảo tàng Hàng hải Bồ Đào Nha (Museu de Marinha – Lisbon). Những tạo tác thời gian 
tinh tế này được bao bọc bởi lớp vỏ vàng hồng 18K 4N thanh thoát có đường kính 41mm. 
Để tạo không gian biểu đạt rộng rãi cho lớp tráng men, ba phiên bản đều sử dụng bộ 
chuyển động 1120 AT lên cót tự động, cung cấp khả năng chỉ báo thời gian lệch tâm nhờ 
cơ chế hiển thị giờ dạng vệ tinh. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Métiers d’Art Tribute to great explorer

Tham chiếu  7500U/000R-B687: Bartolomeu Dias
 7500U/000R-B688: Vasco da Gama
 7500U/000R-B689: Pedro Álvares Cabral

Bộ chuyển động 1120 AT
 Phát triển và Chế tạo bởi Vacheron Constantin 
 Cơ khí, lên cót tự động
 Bánh đà vàng 22K với hoạ tiết tapisserie
 Đường kính 32.80 mm (12 ½ ‘’’), dày 5.45 mm 
 Trữ cót: lên đến 40 giờ 
 2.75 Hz (19,800 chuyển động mỗi giờ) 
 205 bộ phận 
 36 chi tiết
 Đạt chứng nhận Hallmark of Geneva 
Chỉ báo Giờ, phút

Bộ vỏ Vàng hồng 18K 4N
 Đường kính 41mm, dày 11.68mm
 Nắp lưng kính sapphire trong suốt
 Chống nước ở áp lực 3 bar (~30m)

Mặt số Vàng 18K, mặt số hai tầng, tráng men Grand Feu
 Cọc số tráng men

Dây đeo Da cá sấu xanh Mississippiensis, khâu tay

Khoá Khoá gập vàng hồng 18K 4N
 Hoa văn chữ thập Maltese đánh bóng mờ

Phát hành giới hạn mười (10) chiếc mỗi phiên bản, phân phối độc quyền tại các cửa 
hàng Vacheron Constantin chính hãng.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


Được thành lập năm 1755, Vacheron Constantin là Nhà chế tác đồng hồ lâu đời nhất Thế giới với 
hơn 265 năm hoạt động không ngừng nghỉ, luôn trung thành với bí quyết thủ công tinh xảo và 
phong cách thẩm mỹ giàu tính nghệ thuật được lưu truyền qua các thế hệ nghệ nhân bậc thầy.
 
Ở đỉnh cao nghệ thuật chế tác Đồng hồ Cao cấp và sự thanh lịch tinh tế, Maison đã tạo nên những 
cỗ máy đo thời gian độc đáo về kỹ thuật và thẩm mỹ, với những chi tiết hoàn thiện vô cùng hoàn 
hảo. 

Vacheron Constantin mang tới cuộc sống một di sản không gì so sánh được và tinh thần đổi mới 
thông qua các bộ sưu tập của mình: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 
Historiques và Égérie. Thương hiệu này cũng mang đến cho những người chơi đồng hồ sành sỏi cơ 
hội hiếm có để sở hữu những chiếc đồng hồ độc đáo được thiết kế theo yêu cầu thông qua bộ phận 
“Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

