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Genève, tháng Mười 2021 – Vacheron Constantin tiếp tục theo đuổi cuộc đối thoại với các nhà sưu tập
và các tín đồ cuồng nhiệt của nghệ thuật Haute Horlogerie bằng cách gia tăng sự đa dạng của BST
Métiers d’Art – The Legend of Chinese Zodia/ Huyền thoại cung Hoàng đạo Trung Hoa – với dấu ấn của
Hổ. Biểu trưng cho quyền lực vô hình, uy thế và sức mạnh, được coi là vua của động vật có lông trong
văn hoá Trung Hoa, hổ là hiện thân của điềm lành, xua đuổi tà ma và mang lại may mắn. Hổ cũng sẽ tiếp
quản niên tuế từ Trâu vào Tết Nguyên Đán – ngày 1 tháng 2 năm 2021 tới đây. Hai sáng tạo mới, với mười
hai chiếc mỗi mẫu, sẽ được ra mắt, kết hợp sự xuất sắc về kỹ thuật của Calibre 2460 G4 với vẻ đẹp của
nghệ thuật thủ công.

Nghệ thuật cắt giấy, nơi gặp gỡ giữa văn hoá Đông
– Tây
Trung Hoa, quốc gia nơi Vacheron Constantin đã có sự gắn kết văn hoá kể từ năm 1845, là nơi phát
xuất kỹ thuật cắt giấy mang tên Jianzhi (Tiễn chỉ), một nghệ thuật nổi tiếng có nhiều điểm tương
đồng với văn hoá Thuỵ Sỹ và kỹ thuật cắt giấy Scherenschnitt lừng danh. Cách tiếp cận từ nghệ
thuật này, đặc biệt được làm nổi bật trong BST Métiers d’Art The legend of the Chinese zodiac, được
tiếp thêm sức sống tươi mới thông qua tay nghề bậc thầy của các nghệ nhân điêu khắc và tráng
men.
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Một liên kết nghệ thuật chế tác thủ công
Các hoạ tiết cây cỏ xuất hiện trên mặt số, lấy cảm hứng từ các biểu tượng Trung Hoa truyền thống
được khắp trực tiếp lên kim loại. Hoa văn được khắc chìm một nửa, nổi bật trên nền vàng bởi sự sắp
đặt khéo léo các phù điêu chìm nổi khác nhau, tạo ra hiệu ứng về chiều sâu. Điều này làm cho thảm
thực vật trở nên sống động và như trôi trên mặt số.
Giai đoạn tiếp theo là tráng men Grand Feu – một kỹ thuật cổ truyền vẫn được lưu giữ bởi một số rất
ít nghệ nhân đặc biệt lành nghề. Bằng cách phù nhiều lớp men liên tiếp, chuyên gia tráng men điều
chỉnh độ đậm nhạt của mặt số màu xanh lam hoặc màu đồng. Để đạt được độ đồng nhất cần thiết
về màu sắc sau phản ứng nung ở nhiệt độ từ 800 – 900 độ C đòi hỏi một kiến thức chuyên môn thành
thạo – điều chỉ có thể có được qua nhiều năm kinh nghiệm. Con giáp Hổ - được làm bằng bạch kim
hoặc vàng hồng – được chạm khắc bằng tay một cách tinh xảo ở ngay trung tâm mặt số.
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Một bộ chuyển động cung cấp không gian rộng lớn cho
biểu đạt nghệ thuật
Calibre 2460 G4 cung cấp một không gian biểu đạt lý tưởng cho nghệ thuật trang trí, bằng cách đưa
hoạ tiết trung tâm mặt số trở thành vai chính. Cơ chế hiển thị không kim được thực hiện thông qua
bốn cửa sổ hiển thị giờ, phút, ngày và tháng. Các chỉ báo này – giờ và phút với cơ chế kiểu trôi, ngày
và tháng với cơ chế kiểu nhảy – tự hào là hiện thân của kỹ nghệ lâu đời của Maison trong việc thiết
kế và phát triển các mặt số độc đáo. Con lắc 22 carat với hoạ tiết lấy cảm hứng từ thánh giá Maltese
có thể được chiêm ngưỡng thông qua mặt sau bằng tinh thể sapphire ở cả hai bản vỏ bạch kim hoặc
vàng hồng. Tất cả các bộ phận của bộ chuyển động được hoàn thiện ở cấp độ tinh xảo nhất, đáp
ứng các tiêu chí của Hallmark of Geneva – một bảo chứng cho chất lượng mà Vacheron Constantin
là đại diện tiêu biểu nhất.
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THÔNG TIN KỸ THUẬT
MÉTIERS D’ART THE LEGEND OF THE CHINESE ZODIAC
YEAR OF THE TIGER
TMã tham chiếu

86073/000P-B900
86073/000R-B901

Bộ máy

2460 G4
Phát triển và sản xuất bởi Vacheron Constantin
Cơ học, Lên cót tự động
Đường kính 31 mm (11¼’’’), dày 6,05 mm
Trữ năng ~ 40 giờ
4 Hz (28,800 dao động/ giờ)
237 chi tiết
27 chân kính
Đáp ứng tiêu chuẩn Hallmark of Geneva đối với đồng hồ

Chỉ báo

Giờ, phút, ngày trong tuần và lịch ngày qua khẩu độ mở

Bộ vỏ

Bạch kim/ Vàng hồng 18K 5N
Đường kính 40 mm, dày 12.72 mm
Nắp lưng tinh thể sapphire trong suốt
Chống nước được kiểm định ở áp suất 3bar (~30m)

Mặt số

Vàng 18K gold, điêu khắc thủ công, tráng men Grand Feu
Điêu khắc thủ công hình hổ chất liệu bạch kim/
vàng hồng 18K 5N

Dây đeo

Dây da cá sấu Mississipi xanh dương thẫm/
Nâu với lớp lót da cá sấu, khâu tay, chia ô vuông

Khoá

Khoá gập Bạch kim/ Vàng hồng 18K 5N
Dáng chữ thập Maltese chải bóng mờ

Phụ kiện

Được phát hành cùng bút điều chỉnh

Phiên bản hạn chế 12 chiếc mỗi thiết kế.
Được phát hành giới hạn tại các cửa hàng chính hãng Vacheron Constantin.
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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

