Thiên Tài Nghệ Thuật Việt Nam Cyril
Kongo PHAN
*****
Phan Cyril Kongo, một trong những nhân tài quốc tế gốc Việt Nam tại hải ngoại, được xem như
là ‘sư trưởng’ của Trường Phái “graffiti street art ~ vẽ tường”, và cũng là trưởng tử của TS Phan
Văn Song, hiện đang định cư tại Pháp.
Hổ Phụ Sinh Hổ Tử!
Lê Bá Hùng, Canada, sưu tầm và chuyển ngữ
http://lehung14.wordpress.com/about/
http://vietenglishtranslation.wordpress.com/
https://lehung14.wordpress.com/

Bons Baisers de Paris martyrisé
(Bức tranh KONGO Cyril Phan vẽ
nhân khi Ba-lê bị khủng bố cuối năm 2015)

Thân Phụ, TS Phan Văn Song

từng triển lãm tác phẫm tại Grand Palais, Paris
vào cuối Tháng 3 Năm 2016

*****

Tin MỚI ngày 28 tháng 6 năm 2016 về các đồng hồ Richard Mille & Cyril
Kongo PHAN: bị đánh căp!!!
Một số đồng hồ xa xỉ trị giá tới cả 3 triệu đồng Euro vừa bị đánh cắp sát ngay bên điện Élysée
http://www.lepoint.fr/montres/pres-de-4-millions-d-euros-de-montres-de-luxe-voles-a-paris-27-0
6-2016-2049993_2648.php?M_BT=951258383165&m_i=dStOBQpFBaa5HKckLqaTj%2B_Tyk
VH5sZi5ocWu9a4%2Bo1jMHwHWcYOgOub5kbXWLpLq_5GB2B2PFIL3hl6_mRbAFxl8rRX
dV#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160628

Giá trung bình của một chiếc đồng hồ Richard Mille là xấp xỉ 180 000 đồng ‘Euro’, nhưng một
vài chiếc có thể có trị giá hơn cả một triệu đồng ‘Euro.
© DR / Youenn BOSCHER
PAR LE POINT MONTRES
27/06/2016
Hai tủ sắt chứa độ một tá mẫu đồng hồ Richard Mille đã bị đánh cắp vào đêm chủ nhật ở trung
tâm của Paris.
*****
KONGO Cyril Phan là một thiên tài quốc tế, nổi tiếng khắp năm châu, từng, rất đặc biệt, đã đi
vào lãnh vực nghệ thuật với loại tranh vẽ tường (mà dạo đó, vẫn bị xem là tầm thường), để rồi với
một ảnh hưởng riêng biệt và đôc đáo, đã đưa mình lên vùng danh vọng thế giới (và kèm theo với
giới thượng lưu chuyên vung tiền qua cữa sổ), như chẳng hạn, đã cộng tác trong năm qua với
thương hiệu xa hoa Hermès để tung ra thị trường hạng sang các loại khăn choàng nữ rực rở thời
trang.
Nay thì nghệ nhân KONGO Cyril Phan lại vừa cộng tác với hãng đồng hồ thượng lưu quốc tế
Richard Mille để ra mắt một bộ đồng hồ đeo tay chỉ với số lượng cố tình hạn chế là 30 cái và giá
chưa định, được đặt tên là RM 68-01 Tourbillon.
Chiếu theo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Mille
Richard Mille là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ thuộc loại xa-xí phẩm được sản xuất bởi công
ty cùng tên, mà đã được thành lập vào năm 1999 bởi doanh nhân người Pháp tên Richard Mille.
Công ty Richard Mille SA đặt trụ sở tại Les Breuleux, trong tổng Canton of Jura, Thụy sĩ.
Các đồng hồ nổi tiếng nhất của thương hiệu là Tourbillon RM 008 (loại chronograph tourbillon)
và Tourbillon RM 056 (loại chronograph tourbillion).
Đồng hồ RM 008 đã kết hợp kỹ thuật hoạt động xoay quần ‘tourbillon’ với cách lên dây thiều vặn
tay, một loại đồng hồ cho thấy được từng giây, trang bị với một chỉ số cho biết về ‘torque’ và
năng lượng khả dụng còn lại. Tự cho là một trong những chiếc đồng hồ tiên tiến nhất trên thế giới,
nó đã được rao giá từ 500.000 đồng Euro.
Đồng hồ RM 056 thì đặc biệt vỏ gồm có ba phần làm toàn bằng lam ngọc. Ta có thể nhìn qua
xuyên suốt đồng hồ này và là đồng hồ đầu tiên làm hoàn toàn bởi lam ngọc ‘sapphire’ và có 5 cái
đặc biệt đặt tên gọi riêng là RM 056 Felipe Massa Sapphire với giá bán là 1 triệu 7 đô Mỹ. Đồng
hồ này đã được vinh danh là đổng hồ tốt nhất của năm 2012 tại cuộc triển lãm 'Salon
Internacional de Alta Relojería watchmakers' ở thủ đô Mexico City của Mể-tây-cơ vào Tháng 10
năm 2012.
Danh sách các nhà bảo trợ thương hiệu này gồm rất nhiều thể tháo gia như:


Bubba Watson, tay đánh ‘golf’ người Mỹ, từng thắng giải 2012 Masters
Tournament mà tay thì mang một đồng hồ Richard Mille.



Felipe Massa, tay lái xe đua Formula One, từng cộng tác với Richard Mille để
thiết kế ba loại đồng hồ đặc biệt RM 006, RM 009 and RM 056.



Rafael Nadal, thể tháo gia quần vợt Tây-ban-nha Nadal mà từng bị đánh cắp mất
một đồng hồ trị giá tới €300,000 do hãng Richard Mille đã cho mượn đeo.



Yohan Blake, vận động viên người Jamaican, từng mang một đồng hồ của
Richard Mille đặc biệt với các màu tượng trưng nước Jamaica nhân Thế vận hội
2012 tại Luân đôn.


Thương hiệu Richard Mille cũng từng bảo trợ cho các cuộc tranh tài thể thao như thi đua xe Le
Mans Classic và Grand Prix de Pau hay thi đua thuyền buồm như Voiles de Saint Barth.

Những nhân vật nổi tiếng từng đề cao Thương hiệu Richard Mille gồm có:


Michelle Yeoh, nữ tài tử Mã-lai-á mà Richard Mille đã đặc biệt thiết kế cho cái
đồng hồ RM 051 Phoenix-Michelle Yeoh.



Jackie Chan, tài tử nổi tiếng người Hồng Kông, với đồng hồ mang tên RM 057
Dragon-Jackie Chan Tourbillon



Nữ tài tử Natalie Portman (RM19-01 Natalie Portman)



Nhà đua xe Sébastien Loeb



Phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov



Tay lái xe đua Formula One Romain Grosjean



Tom Perkins, một tỷ phú chuyên về đầu tư, người từng so sánh trị giá cái đồng hồ
hiệu Richard Mille bằng cho tới “six-pack of Rolexes" trong một lần được phỏng
vấn trên truyền hình.


http://www.lacotedesmontres.com/No_11261.htm

RM 68-01 CYRIL KONGO

MỘT CỘNG TRÌNH CHUNG CÓ
TÍNH CÁCH LỊCH SỬ
GIỮA NGHỆ SĨ CYRIL KONGO PHAN
VÀ RICHARD MILLE.
*****

La Cote des Montres™, ngày 21 tháng 6 năm 2016

Một kiệt tác "nghệ thuật để mang vào cổ tay", đó chính là chiếc đồng hồ mới, mang tên
Tourbillon RM 68-01 mà Cyril Kongo PHAN đã thành công đưa được vào lịch sử của kỹ nghệ
sản xuất đồng hồ. Đây là lần đầu tiên mà một nghê sĩ đường phố đã thành công biểu dương được
cái thế giới và ngôn ngữ qua hình ảnh của riêng mình, hầu chuyển đưa cho được tận tới ngay trái
tim của sự vận hành, đến tận cùng của vi tiết.

Chiếc đồng hồ RM 68-01 là kết quả của chủ trương từ thương hiệu Richard Mille nhằm mở cửa
kỹ nghệ sản xuất đồng hồ của giới thượng lưu, hầu đón nhận nghệ thuật đương thời, qua một
phương cách chưa từng bao giờ có. Bởi vì, thật sự, chiếc đồng hồ với kỹ thuật ‘tourbillon’ này có
giá trị hơn là chỉ một chiếc đồng hồ, chính vì nó biểu lộ sự ủng hộ năng tài sáng tác cùng nguồn
cảm hứng của nhà nghê sĩ đường phố Cyril Kongo PHAN.
Đã chưa từng bao giờ có được việc một tác phẩm nghệ thuật mà lại được thể hiện trên các nối
vòng cầu ‘ponts’ và bạch kim của một chiếc đồng hồ, để cùng nhau thực sự hài hòa đầy nghệ
thuật. Richard Mille và Kongo quả đã thành công đưa được một loại nghệ thuật đầy tính cách bản
thể từ các bức tường rộng lớn trong đô thị, để đi vào kỹ nghệ làm đồng hồ, một kỹ nghệ chuyên
về loại máy móc tiểu vi và chính xác, đi được từ những bức tường đô thị qua tới các vòng cầu,
các chất bạch kim và các khung bằng lam ngọc của giới làm đồng hồ.

Kongo :
"Tôi nguyên từ môn vẽ tường ‘graffiti’. Toàn thể công trình của tôi đều xuất phát từ đó. Đó đã
chính là trường dạy tôi vẽ tranh, tôi đã học được ngay trên đường phố. Tôi cần phải luôn luôn hòa
điệu với cái thế giới đó, trong khi mắt vẫn để ý quan sát những gì đang xảy ra ở chung quanh.
‘Graffiti’ là một loại ngôn ngữ, những ký hiệu, một kiểu chữ viết, có thể là trên một bức tường đồ
sộ, hay trên một khung họa, hay bất kỳ phương cách chuyển đưa nào khác. Tôi không phải là
người họa sĩ của chỉ một nơi hay một môi trường mà thôi".

Kongo đã phải mất hơn một năm để hoàn chỉnh kỹ thuật vẽ này. Và cũng đã phải đặc biệt sáng
chế ra một dụng cụ phun sơn hầu giúp cho người nghệ sĩ có thể phun cho được một cách cực kỳ
sắc sảo và bằng từng giọt các màu sơn. Để không ảnh hưởng tới đặc tính cân bằng, tức là để cho
đồng hồ chạy thật là hoàn chỉnh, ngay cả trọng lượng của các màu sơn cũng đã phải triệt để được
phân tích và ấn định trước rồi.

Kết quả của nan đề đầy thách đố này cho các nhóm cùng cộng tác trong dự án RM 68-01 đã là có
được một bảng kiểu màu rực rở, độc đáo và không biến chất rất tuyệt, hài hòa hợp với các bộ
phận bằng chất ‘titane’ và do đó, sẽ có khả năng chịu đựng được những lần tháo ráp.

"Chúng tôi đã phải chế tạo ra những dụng cụ đặc biệt và bỏ ra gần một năm nghiên cứu để hoàn
thiện kỹ thuật hầu vẽ cho được trên một chiếc đồng hồ rộng chỉ năm phân tây. Kích thước của các
bộ phận thì toàn vào cở từng ly, thậm chí có lúc còn nhỏ hơn nữa, nên tôi đã phải thực hiện cho
được những hình chữ ngay trên đó, hầu cho thấy được mà vẫn không phải sử dụng quá nhiều sơn
để không ảnh hưởng đến phẫm chất chính xác của chiếc đồng hồ. Điều đó cũng như là, bắt đầu từ
một chiếc xe hơi, tôi bèn sẽ phải sơn cái sườn, rồi cái động cơ, rồi từng cái ‘piston’ ... "

Nhờ những khuôn bằng kim loại cực mỏng đã cắt sẳn các con chữ li ti, chúng tôi đã thành công
hoàn thành được những bản vẽ hầu như không thể nhìn được bằng mắt thường và cũng đã không

thể nào làm cho được nếu chỉ bằng tay, mặc dù một số mô hình cũng đã được vẽ bằng bút bi với
đầu cực nhỏ. Cho dù sử dụng cách thức nào thì mọi bộ phận của chiếc đồng hồ cũng đã được
trang trí với đầy sắc màu của người nghệ sĩ mà chúng ta vẫn mệnh danh là cái Ông Màu Sắc.

Với chiếc đồng hồ RM 68-01, nhu cầu cần phải làm sao thích ứng cho được loại ngôn ngữ nghệ
thuật của mình vào cái không gian rất hạn hẹp của một thể loại nào đó, đã từng buộc Kongo phải
suy tư lại về phương cách mình sẽ vẽ ‘graffiti’. Thành tích đích thực của người nghệ sĩ là do nơi
nhà nghệ sĩ đã giúp cho mọi người chúng ta có thể chiêm ngưỡng cho được tác phẩm của ông từ
bất kỳ gốc độ nào của kiệt tác đó.

Thương hiệu Richard Mille đã tuyên bố:
"Nhà nghệ sĩ đã thành công vượt qua được mọi hạn chế cùng cực của kỹ nghệ làm đồng hồ. Đấy
cũng chính là điều chúng tôi từng mong muốn, tức là đưa cho được Kongo vào trái tim của một
chiếc đồng hồ. Nhà nghệ sĩ đã thành công chế ngự được toàn bộ công trình, từ kỹ thuật vận
chuyển bằng động tác xoáy ‘mouvement au tourbillon’ cho tới ngay cả chiếc vỏ và luôn cả cái
mặt đồng hồ luôn".

Toàn các bộ phận bằng nhu liệu ‘titan loại 5’ đều hoạt động hoàn hảo và chiếc vỏ thì cũng đã
từng được thiết kế và phát triển hầu thực hiện cho được một toàn thể hòa điệu, vừa có tính cách
sáng tạo mà cũng đi được vào lòng người. Ở mặt sau của đồng hồ, khuôn hình tròn của chất bạch
kim tỏa rộng ra và gợi lên hành vi phóng sơn màu lên một bức tường, trong khi các cầu vòng
‘ponts’ bằng chất ‘titan’ chỉa quay mọi hướng khác nhau thì lại nhắc nhở đến các nét vẽ đầy
phóng túng. Thiết họa của chiếc vỏ bằng ‘NTPT Carbon’ cùng với cặp kính cùng cái nền bằng
sành đen TZP quả đang đùa giởn với độ dày khác nhau từ chổ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều và luôn
với chiều cao giữa khoảng 12 giờ và 6 giờ. Khi phối hợp được cùng nhau các nghệ thuật về máy
móc cùng thị giác đương thời, thì quả đồng hồ RM 68-01 đã khẳng định được một tầm nhìn rất ư
là tân kỳ về kỹ nghệ làm đồng hồ.

Với biệt hiệu Kongo, Cyril PHAN, nghệ sĩ đã chào đời vào năm 1969 và hiện đang định cư tại
Ba-lê. Là một nghệ sĩ của đường phố, tự học, lúc khởi thủy, Cyril Kongo đã từng được biết đến
như một nghệ sĩ về vẽ tường ‘graffiti’ trong khung cảnh của đô thị Ba-lê. Sau hai mươi năm hoạt
động, ông đã thành một chính nhân của phong trào vẻ tường ‘Graffiti’ quốc tế. Rất ư là dấn thân
và đoàn kết, nhà nghệ sĩ đã đóng góp rất nhiều để binh vực và thành công nâng cao nghệ thuật
‘graffiti’ để được nhìn nhận như là một ngành nghệ thuật. Là một thành viên của tập thể đầy
huyền thoại CREW MAC, ông cũng từng là sáng lập viên của lễ hội Kosmopolite (Lễ hội
‘graffiti’ quốc tế) tại Bagnolet.
Phiên bản đồng hồ RM 68-01 chỉ giới hạn là 30 cái và giá CHƯA được công bố!.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Phiên bản hạn chế chỉ 30 chiếc.
Loại RM68-01: Vận hành kiểu quần xoay ‘Mouvement tourbillon’, vặn để lên giây thiều với chỉ
dẫn từng giờ và phút.
Kích tấc: 50,24 x 42,70 x 15,84 ly.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Khả năng chạy liên tục: Độ 42 tiếng (±10%).
Sườn bằng chất bạch kim với những vòng cầu bằng chất ‘titane grade 5’.
Bạch kim cùng các cầu vòng bằng loại ‘titan grade 5’, một hợp kim tương hợp về sinh học mà lại
có khả năng rất lớn chống mòn và độ cứng đặc biệt để giúp cho việc máy chạy tuyệt hoàn hảo.
Hợp kim này gồm 90% chất ‘titan’, 6% chất nhôm và 4% chất ‘vanadium’. Sự kết hợp này giúp
tăng cao các đặc tính cơ học của nó. Đó cũng là vì sao nó vẫn thường xuyên được sử dụng trong
kỹ nghệ không gian, hàng không và xe hơi.
Khung sườn bằng bạch kim cùng các vòng cầu đều đã phải trải qua nhiều lần thử nghiệm toàn bộ
cực kỳ cứng rắn hầu chuẩn nhận đặc tính tối ưu về sức vận chuyển và khả năng bền vững.
Đồng hồ được tô màu bằng tay

Phiên bản RM68-01 hoàn toàn được vẽ bằng tay bởi Cyril Kongo với kỹ thuật phun sơn đúng
theo phong cách vẽ tường ‘graffiti’ công phu của nghệ sĩ, hầu giúp đặc biệt đánh rất mạnh vào thị
giác. Từ trước đến nay đã chưa bao giờ có được một sự phối hợp giữa phong cách viết họa này
vào chung với kỹ thuật máy chạy vòng xoáy trong Kỹ nghệ Đồng Hồ Xa Xỉ mà đã đạt đến cái
mức độ phức tạp như vậy.
Mỗi chiếc đồng hồ của phiên bản này đều được chế tạo riêng từng chiếc qua bàn tay của chính
nhà nghệ sĩ, và do đó, đã quả là những độc phẫm duy nhất theo đúng nghĩa của nó.
Trên mặt sau của đồng hồ, cách thức tỏa rộng ra từ trung tâm của cách vận hành xoáy tròn trên
chất bạch kim đã gợi lên hình ảnh của một giọt sơn màu thực sự bị bắn thẳng vào một bức tường.
Mặt trước của đồng hồ thì lại cho thấy những vòng cầu trong sự xoáy vòng, thể hiện được ý nghĩa
của một vận hành bung được ra khắp bốn phương, đúng theo với hình ảnh của những nét vẽ
phóng khoáng đặc trưng trên các bức bích họa của loại nghệ thuật đường phố.
Đồng hồ với kỹ thuật bất động tùy lúc ‘inertie variable’
Là một đồng hồ được trang bị với kỹ thuật bất động tùy lúc (inertie variable), cùng bộ phận xoắn
ốc đã bảo đãm cho sự an toàn những khi bị va chạm, hay nhân khi tháo ráp mà vẫn giữ cho đồng
hồ được hoàn hảo trong trường kỳ.
Bộ dây cốt quay nhanh (một vòng trong chỉ có 6 tiếng thay vì là 7 tiếng rưỡi)
Đây là loại bộ dây cốt có được những ưu điểm như sau:
• Đặc tính phối hợp nội bộ của chiếc lò-xo chuyển động được giảm thiểu một cách đáng kể, và do
đó, đã nâng hiệu suất lên rất cao.
• Chiếc lò-xo chuyển động được thiết kế theo kiểu hình cong ‘delta’ tuyệt hảo, với một dự trữ
năng lượng chiếu theo cái tỷ lệ lý tưởng giữa hiệu suất và mực độ đều đặn.
Kích động bộ dây cốt kiểu bật lùi tiệm tiến
Thiết bị này giúp cho việc lên dây thiều hiệu quả hơn (độ 20%), nhất là khi dây thiều còn yếu. Nó
cũng góp phần vào việc phân đều một cách hiệu quả tình trạng đối nghịch giữa dây thiều và sự
chuyẻn động.
Bộ hàm dây cốt với pi-nhông với hiệu năng cao kiểu dây thiều luôn luôn bung cứng
Cách thiết kế với bộ phận bung dây ở trung tâm, với một sức ép dưới góc độ tối ưu là 20 °, chi tiết
này đã giúp cải thiện một cách hiệu quả việc lắp ráp các bánh răng và bù đắp được sự kiện không
khớp đều lúc bộ phận ráp liền vào nhau. Điều này đã đưa đến được tình trạng đồng chuyển tuyệt
hảo và một hiệu suất được cải thiện thật là rõ ràng.
Con óc theo thiết kế ‘spline’ bằng chất ‘titane grade 5’ dùng cho các cầu vòng
Par leur forme, ces vis offrent un meilleur contrôle du couple de serrage pendant l’assemblage.
Ainsi, elles résistent parfaitement aux opérations de montage ou de démontage et sont peu sujettes
au vieillissement.
Ngay chỉ qua hình dạng, các con ốc cũng đã liền cho thấy kết quả là đã kiểm soát được ngẫu-lực
siết chặt trong tiến trình ráp đồng hồ. Do đó, các con ốc chịu được một cách tuyệt hão các đòi hỏi
khi ráp hay tháo máy và cũng lâu bị hư hỏng.
Những đặc điểm khác


Kích thườc của vận hành : 30,50 ly x 28,70 ly



Độ dầy : 8,39 ly



Đường kính của d6ạy thiều : 10,90 ly



Đường kính của quả lắc : 10,00 ly



Sồ hồng ngọc : 19



Quả lắc : Hợp chất ‘glucydur’ với 2 tay và 4 ốc để điều chỉnh, ‘moment d’inertie’
11,50 mg.cm², gốc lên ‘angle de levée’ 53°



Tần số ‘Fréquence’ : 21,600 lần mổi giờ (3 Hz)



Dây thiều : hợp chất ‘Elinvar de Nivarox®’



Hệ thống chống va chạm : KIF ELASTOR de KE 160 B28



Tay của hộp dây cót bằng chất ‘Chronifer’ mà không có ‘nickel’ (DIN x 46 Cr13 +
S), có những đặc tính sau : không sét, không bị ảnh hưởng bởi từ tính, đã được
trui



