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- Để kỷ niệm 100 năm ra đời của chiếc American 1921, Vacheron Constantin cho ra mắt phiên bản 
mới lấy cảm hứng từ thập niên “Roaring Twenties” huyền thoại, trong khi đó vẫn duy trì những 
thuộc tính ban đầu của chiếc đồng hồ.

- Sự sáng tạo có một không hai này là biểu trưng cho cam kết của Nhà sản xuất trong việc chuyển 
giao và nâng tầm các kỹ nghệ truyền thống.

Geneva, ngày 25 tháng 5 năm 2021 - Để ghi dấu kỷ niệm 100 năm ra đời của chiếc đồng hồ American 
1921, Vacheron Constantin đã nghiên cứu trong các kho lưu trữ, vận dụng kiến thức đồng hồ chuyên 
môn của mình để tái tạo một phiên bản trung thực nhất của chiếc đồng hồ thấm đẫm dấu ấn thời đại 
này. Bước ra từ thiên sử thi đầy ấn tượng về hành trình của những con người và kỹ thuật chinh phục 
các giới hạn của sự xuất sắc trong chế tác thủ công, sự ra đời của chiếc American 1921 độc bản đòi hỏi 
sự đầu tư chuyên môn cao đến từ xưởng Phục chế và bộ phận Di sản của Maison trong suốt một năm. 
Cách tiếp cận này có lẽ lần đầu được thực hiện trong ngành chế tác đồng hồ, phản ánh cam kết của 
Vacheron Constantin trong việc bảo tồn, chuyển giao và liên tục bồi đắp di sản cũng như các kỹ nghệ 
truyền thống của mình.

Năm 1921, chỉ có 24 chiếc đồng hồ mang cùng số tham chiếu được sản xuất. Tới nay, chỉ còn một 
chiếc được lưu giữ trong bộ sưu tập riêng của Vacheron Constantin, khiến nó trở thành một trong 
những kiệt tác quý hiếm và được săn lùng bởi các nhà sưu tầm và giới sành sỏi đồng hồ cao cấp. 
Có những chiếc đồng hồ chứa đựng nhiều câu chuyện, mời gọi ta du hành ngược thời gian, để tìm 
lại nguồn gốc và đắm mình vào những thời đại đã qua. Được tái tạo lại trung thực như nguyên mẫu 
năm 1921, chiếc đồng hồ độc bản American 1921 được giới thiệu năm nay là một ví dụ điển hình, 
mở ra chuyến hành trình khám phá những sáng tạo của thập niên “Roaring Twenties”, làm sống 
lại vẻ đẹp của kỹ nghệ thủ công được thực hiện cách đây đúng tròn một thế kỷ. Không chỉ là một 
chiếc đồng hồ đeo tay, đây là thành quả của chuyến phiêu lưu kỳ thú vào tâm điểm những bí kíp 
thủ công được Vacheron Constantin trau dồi trong hơn 265 năm qua. 

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/
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Lời cam kết duy trì nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp từ Bộ 
phận Di sản và Phục chế. 
Khi ý tưởng tái tạo trung thực lại phiên bản American 1921 từ bộ sưu tập riêng của Vacheron Constantin 
được hình thành, dự án được đánh giá cao về sự thú vị và tham vọng.

Là cầu nối kết nối giữa quá khứ và tương lai của Maison, bộ phận Di sản của Vacheron Constantin đóng 
một vai trò đặc biệt đối với thương hiệu. Dõi theo một lịch sử ấn tượng kể từ năm 1755, giám sát một 
bộ sưu tập độc đáo, bộ phận này vẫn luôn vận hành theo cách rất sống động. Những nghiên cứu và 
thành tựu đến từ kết quả mỗi ngày của các thành viên bộ phận là là nguồn cảm hứng vô tận cho sự ra 
đời của các bộ sưu tập mới, đồng thời là tài liệu tham khảo tuyệt vời cho xưởng Phục chế. Bộ phận này 
cũng lưu giữ hơn 800 chi tiết máy, bàn làm việc và bộ công cụ sản xuất đồng hồ, cùng với một lượng 
đáng kể các lưu trữ tài liệu và hình ảnh. Không ít hơn 420 mét thẳng hàng được lấp đầy bởi vô số các sổ 
đăng ký sản xuất và kế toán, bao gồm các giao dịch bán hàng nước ngoài, thư từ giữa các đối tác, nhà 
cung cấp và khách hàng, các tài liệu và hình ảnh khác nhau. Những tài liệu này góp phần làm sáng tỏ 
chiều dài lịch sử và hoạt động nghệ thuật của Vacheron Constantin qua nhiều thế kỷ. Chúng cũng đại 
diện cho toàn bộ những công cụ ghi chép để đảm bảo khả năng tra cứu nguồn gốc của mỗi chiếc đồng 
hồ từ khi xuất xưởng, bởi mỗi sản phẩm được sản xuất đều được ghi nhận một cách có hệ thống trong 
hệ thống đăng ký sản xuất. Di sản chưa từng có này đã giúp tái hiện lại lịch sử hình thành của phiên 
bản American 1921, tạo cơ sở vững chắc cho bộ phận Phục chế vượt qua thách thức hồi sinh một số kỹ 
năng đã bị lãng quên, kết hợp các kỹ thuật hiện đại với bí quyết chế tác trong quá khứ.

Rất ít nhà chế tác có khả năng khôi phục lại những chiếc đồng hồ đã sản xuất sau nhiều thế kỷ. Đó là 
lý do tại sao Vacheron Constantin luôn tự hào đã truyền lại bí quyết chế tác cũng như đảm bảo duy trì 
lịch sử lâu đời của mỗi chiếc đồng hồ. Do đó, kỹ năng và phong cách của những nghệ nhân Phục chế 
cũng bao gồm việc thể hiện sự tôn trọng các yếu tố đạo đức trong công việc của mình. Để đạt được 
điều này, nghệ nhân cần dựa vào kho lưu trữ các chi tiết đồng hồ, điều chỉnh hoặc làm lại hoàn toàn 
các chi tiết bên trong chiếc đồng hồ - nhiệm vụ tinh tế nhất và yêu cầu các phép tính kích thước đặc 
biệt phức tạp. Là những chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật duy trì những chiếc đồng hồ lâu đời nhất 
của Vacheron Constantin mà không làm thay đổi bản chất của chúng, những người thợ đồng hồ dày 
dạn kinh nghiệm của xưởng Phục chế đã quen với việc kết hợp quan điểm của nhà sử học với phân tích 
khoa học, nhưng cho đến nay họ chưa bao giờ tiến hành tái tạo toàn bộ một chiếc đồng hồ cổ. Công 
việc tái tạo chưa từng có này, tôn trọng tính trung thực và chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất, có thể 
thực hiện là nhờ vào năng lực đa dạng của những nghệ nhân đã theo đuổi phương pháp tiếp cận thực 
nghiệm trong suốt dự án kéo dài một năm này. 

Phải mất rất nhiều tháng nghiên cứu trong kho lưu trữ của Vacheron Constantin, với hàng tuần tính 
toán, quan sát cũng như những nỗ lực, thử nghiệm cả thành công và thất bại mới dẫn tới thành quả là 
sự tái tạo một tác phẩm đặc biệt. Chiếc đồng hồ “American 1921 Pièce unique” sẽ trở thành tâm điểm 
chú ý trong suốt năm 2021, khi sẽ lần lượt xuất hiện ở các cửa hàng Vacheron Constantin trên khắp 
thế giới.

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/
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Máy cắt phay từ thế kỷ 19

Máy làm tròn từ giữa thế kỷ 19

Các máy móc và công cụ cổ xưa 
Để tái tạo các thao tác thủ công được thực hiện trước đây, các nghệ nhân đã phải làm việc với một số 
công cụ cổ xưa được lưu trữ trong kho Di sản của Vacheron Constantin. Một chiếc máy tiện cuối thế kỷ 
19 cho phép họ tái tạo trung thực các thành tố tạo nên vỏ máy; một công cụ làm tròn (topping) từ nửa 
cuối của thế kỷ 19 dùng để chỉnh sửa kích thước hay đường kính răng bánh xe. Các nghệ nhân chế tác 
đã sử dụng một phụ kiện khoan thẳng đứng từ thế kỷ 18 để khoan qua tấm nền của bộ chuyển động. 
Để đưa chân kính vào bộ máy cũng cần sử dụng một công cụ đặc biệt có từ đầu thế kỷ 20.

Những cỗ máy cổ điển này được bổ sung với các công cụ được chế tạo đặc biệt cho dự án, ví ví dụ như 
dao phay hay công cụ tán đinh được chế tạo riêng để phù hợp với những công cụ của đầu thế kỷ 20, 
cho phép các nghệ nhân làm việc giống với thời xưa và tái tạo chặt chẽ các hoạt động và kỹ thuật 
phát triển của giai đoạn bấy giờ. Kết quả của quá trình thực hiện đầy phong cách này là một tạo tác 
đặc biệt dành cho các nhà sưu tập, tượng trưng cho cam kết bền bỉ của Vacheron Constantin trong 
việc chuyển giao, nâng cấp và liên tục trau dồi các kỹ năng chế tác của mình.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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Sự tái sinh của một bộ chuyển động cổ điển
Trong khi các nghệ nhân đồng hồ trong xưởng Phục chế của Vacheron Constantin hoàn toàn làm chủ 
được nghệ thuật “hồi sinh” những chiếc đồng hồ đặc biệt nhất do Vacheron Constantin sản xuất trong 
suốt lịch sử lâu đời của mình, nhưng chưa bao giờ họ nhận được đề bài sản xuất lại một chiếc đồng hồ 
cổ - từ đầu.

Những nghệ nhân bắt đầu bằng cách tháo rời và kiểm tra từng thành phần của bộ máy Calibre 
Nouveau 11 ligne – bộ chuyển động cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ nguyên mẫu. Bên cạnh 
các chi tiết cầu nối và tấm nền chính phải được tái tạo, kho trong xưởng Phục chế như chiếc rương kho 
báu nơi các nghệ nhân có thể săn tìm các chi tiết bộ phận cần thiết. Điều này cũng yêu cầu những 
nghiên cứu cực kỳ tốn công sức vì một bộ vỏ đồng hồ cổ chứa vô số chi tiết, tất cả đều khác nhau về 
kích thước và hình dạng. Để xác định từng thông số, bước đầu tiên chính là lấy số đo và kích thước của 
từng bộ phận trong số 115 chi tiết của bộ chuyển động. Công việc quan sát và so sánh tỉ mỉ này được 
nối tiếp bởi việc lên kế hoạch và dựng mô phỏng của bộ máy – một nhiệm vụ đặc biệt tinh vi, đòi hỏi 
những tính toán kích thước cực kỳ phức tạp.

Ở giai đoạn này, các tài liệu lưu trữ được bảo vệ bởi Bộ phận Di sản tỏ ra vô cùng quý giá, đặc biệt là 
trong việc tái tạo các cầu nối và tấm nền theo các đặc điểm của bộ chuyển động cổ điển này. Làm thế 
nào để từng thành phần có thể được điều chỉnh và hiệu chuẩn trước khi lắp ráp? Cỗ máy cổ điển này 
cần được điều chỉnh thế nào? Làm thế nào chân kính được đặt trên bộ chuyển động? Làm thế nào có 
thể đạt được màu chính xác của lớp mạ vàng? Phải đặt các chi tiết ở khoảng cách hay ở độ cao nào 
để giống với nguyên mẫu? Đây là tất cả các vấn đề mà các nhà sản xuất đồng hồ phải giải quyết bằng 
cách lắp ráp từng bộ phận một, vì bất kỳ sai sót tiềm ẩn nào cũng có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ 
dự án.

Đặt được những chân kính trên bộ chuyển động cũng là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Kể từ những năm 
1940, người ta đã thay đổi hoàn toàn cách lắp đặt chân kính, và trong khi những người thợ đồng hồ 
trong xưởng Phục hồi của Vacheron Constantin đã quen với việc thay thế những chân kính bị hư hỏng 
trên những chiếc đồng hồ rất cũ, thì cho đến nay họ vẫn chưa bao giờ có cơ hội tự thực hiện lại việc đặt 
chân kính này. Để có thể khoét kim loại đến độ sâu cần thiết để lắp các chân kính chính xác đến hàng 
phần trăm cần nhiều lần thử nghiệm. Chưa kể đến công việc nghiên cứu cần thiết để phát triển hệ 
thống nhằm tái tạo hoạ tiết đan độc đáo, cùng với các đường khắc thủ công khác nhau, tô điểm cho 
bộ chuyển động giống như cách đã được thực hiện vào thời điểm cách đây một trăm năm. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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Mặt số và bộ vỏ nổi bật bởi chế tác thủ công tinh mỹ
Việc tái tạo chính xác vẻ bên ngoài của chiếc American 1921 cũng là một kỳ công của tay nghề thủ 
công lão luyện. Một lần nữa, các kỹ sư của Vacheron Constantin đã phải đưa ra câu trả lời cho nhiều 
câu hỏi kỹ thuật bằng cách quan sát chiếc đồng hồ năm 1921 đến từng chi tiết nhỏ, đồng thời so sánh 
chúng với các tài liệu lưu trữ, từ đó chế tạo riêng từng bộ phận của vỏ và mặt số.

Một số bộ phận có sẵn trong kho của xưởng Phục chế như các phôi thô của núm vặn và kim chỉ giờ. 
Những bộ phận còn lại phải được tái tạo lại hoàn toàn, bắt đầu với vỏ 31,5 mm, theo kích thước của 
mẫu American 1921 cũ. Nó được chế tác bởi thợ kim hoàn ở xưởng Phục hồi từ hợp kim vàng (vàng - 
vàng 18K 3N) – đúng loại đã được sử dụng cho phiên bản lịch sử với sự trợ giúp của máy quang phổ để 
tái tạo màu sắc chính xác. Chỉ có một hình khắc laser ở vỏ sau vì mục đích tạo sự khác biệt, mới phân 
biệt được chiếc đồng hồ American 1921 mới với tiền bối của nó.

Việc tái tạo lại mặt số cũng đòi hỏi chuyên môn cao của nghệ nhân. Được làm thủ công bằng men 
Grand Feu, được coi là một trong những kỹ thuật tinh tế nhất trong lĩnh vực chế tác đồng hồ, lớp men 
này cần được nung trong lò nung ở nhiệt độ hơn 800 ° C nhiều lần. Mặt số cũng chứa đựng các chữ 
số và logo cổ điển, cùng với các kim chỉ giờ rãnh hở thanh mảnh được nung xanh thủ công bởi xưởng 
Phục hồi bằng kỹ thuật chế tác thời xưa.

Không có một chi tiết nào bị bỏ qua, khi dây đeo cũng cần làm lại từ đầu tới cuối, với chốt khóa bằng 
vàng vàng 18K 3N (hợp kim giống như mẫu ban đầu) cũng được sản xuất trong xưởng Vacheron 
Constantin.

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/


7

AMERICAN 1921 CHẾ TÁC ĐỘC BẢN
CHIẾC ĐỒNG HỒ BIỂU TƯỢNG AMERICAN 1921 
ĐƯỢC TÁI TẠO LẠI NHƯ NGUYÊN BẢN. 

Giới thiệu
 
Lời cam kết duy trì nghệ thuật 
chế tác đồng hồ cao cấp từ Bộ 
phận Di sản và Phục chế. 
 
Các máy móc và công cụ cổ xưa 
 
Sự tái sinh của một bộ chuyển 
động cổ điểnt 
 
Mặt số và bộ vỏ nổi bật bởi chế 
tác thủ công tinh mỹ 
 
Tôn vinh nghệ thuật sử dụng 
đồng hồ vào năm 1921
 
Tóm lược 
 
Thông số kỹ thuật
 
Những bức ảnh

 American 1921 chế tác độc bản, 2021 (dây đeo màu nâu)
 American 1921, 1921 (dây đeo màu đen) 

Tôn vinh nghệ thuật sử dụng đồng hồ vào năm 1921
Thông qua việc giữ nguyên toàn bộ chi tiết của phiên bản đồng hồ gốc American 1921, chiếc 
đồng hồ độc đáo, được tái tạo y hệt này phản ánh cách tiếp cận của một nhà sử học.

Mẫu đồng hồ phản ánh một cách tinh tế bối cảnh xã hội và văn hóa của những năm 1920, 
sự bùng nổ và làn gió tự do thổi qua Hoa Kỳ và Châu Âu vào buổi bình minh của Roaring 
Twenties. Thiết kế đặc biệt với hình dáng vỏ gối đồng hồ thể hiện sự sáng tạo đầy phong 
cách của Vacheron Constantin, khi thể hiện tinh thần “cổ điển pha trộn phá cách” thông qua 
nhiều thiết kế hình dáng bộ vỏ đa dạng.

Chiếc đồng hồ cũng kể câu chuyện về buổi bình minh khi đồng hồ đeo tay bắt đầu phổ biến 
rộng rãi. Vào thời điểm đó, đồng hồ đeo tay nam chỉ mới bắt đầu thay thế vị trí của đồng hồ 
bỏ túi, vốn vẫn được tin tưởng vì sự mạnh mẽ và chính xác. Bất chấp những tiến bộ đáng kể 
của các nhà sản xuất đồng hồ về độ bền bộ máy, độ tin cậy, thu nhỏ các chi tiết và khả năng 
chống nước, các tiêu chuẩn mà ngày nay chúng ta thường thấy vẫn chưa thành hiện thực 
vào thời điểm bấy giờ. Do đó, việc chọn đeo chiếc đồng hồ trên cổ tay đồng nghĩa với việc 
đồng hồ phải đối mặt với nhiều rủi ro đến từ các chấn động và tác động bên ngoài như bụi, độ 
ẩm hoặc nước. Để tránh bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra, chủ sở hữu phải hết sức cẩn thận 
chăm sóc chiếc đồng hồ, bao gồm việc tháo đồng hồ đeo tay khi họ rửa tay. Đồng hồ được 
coi như một người bạn đồng hành trong cuộc sống, cần được chăm sóc và lên dây cót thủ 
công hàng ngày. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Tóm lược 
Được làm phong phú bằng di sản dựa trên việc chuyển giao kiến thức chuyên môn chế tác đồng hồ và 
nghiên cứu phong cách qua nhiều thế hệ nghệ nhân bậc thầy, Vacheron Constantin tiếp tục kỷ niệm 
100 năm ra mắt mẫu American 1921 bằng cách tái tạo lại mẫu đồng hồ mang tính biểu tượng này. Từ 
bộ máy Calibre Nouveau 11 ligne vỏ vàng, chiếc đồng hồ American 1921 chế tác độc bản tái tạo các 
đặc tính giống hệt nguyên mẫu được tạo ra cách đây một thế kỷ. Quy trình phức tạp chưa từng có này 
có sự tham gia của các thợ đồng hồ giàu kinh nghiệm nhất trong xưởng Phục chế và đội ngũ Vacheron 
Constantin Heritage, những người đã dành một năm để hồi sinh các thiết bị cũ và bí quyết bị lãng quên 
trong chuyến phiêu lưu đầy thú vị của con người và kỹ thuật. Kết quả là một chiếc đồng hồ đặc biệt có 
một không hai, biểu tượng cho sự gắn bó của Maison với di sản của nó và cho sự bồi đắp không ngừng 
của bí quyết truyền thống.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
AMERICAN 1921 PIÈCE UNIQUE

Reference 1921H/000J-B949

Bộ máy 1921
 Được phát triển và chế tác bởi Vacheron Constantin 
 Cơ khí, lên dây cót thủ công
 Đường kính 24.8 mm (11‘’’), dày 4.31 mm 
 Mức năng lượng dự trữ lên tới 30 giờ
 Tần số giao động 2.5 Hz (18,000 dao động/giờ) 
 115 chi tiết
 16 chân kính

Chức năng hiển thị  Giờ, phút, giây

Vỏ đồng hồ Vàng vàng 18K 3N, cùng màu sắc với phiên 
bản 1921 nguyên bản

 Làm thủ công tại xưởng Phục chế 
 Vacheron Constantin 
 Đường kính 31 mm, dày 8.75 mm 

Mặt số Trắng, Men Grand Feu
 Kim chỉ nung xanh dạng open-tipped được 

chế tác trong xưởng Vacheron Constantin  
    
Dây đeo Da bê nâu, khâu bằng tay với đường chỉ cùng 

màu

Khoá Khoá vàng vàng 18K 3N, tương tự như nguyên 
bản 1921 

 Được làm thủ công tại xưởng Phục chế 
Vacheron Constantin

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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BỘ MÁY CALIBRE
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VỎ ĐỒNG HỒ
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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
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