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ABOUT

* See the full article about
the typeface at republi.sh

Barber typeface is an ode to the glorious art of Vietnamese signpainting. Handpainted signs, which once dominated urban areas, now remain on storefronts of
very few businesses in the Cho Lon area. This typeface was rendered based on
one of such remnant—a barbershop’s sign in District 5, Saigon circa mid-1980s. By
late 2018, the old barbershop’s sign was no longer visible hidden behind a newer,
extended metal one.

The sign in front of Mr.
Hùng’s barbershop, c. 2014
—
Photo by Giang Nguyen

The new sign in place of Mr.
Hùng’s, now a lawyer office,
c.2020
—
Photos by Ha Doan
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ABOUT

* See the full article about
the typeface at republi.sh

The chromatic, all-caps, display typeface consists of 4 font variants. When layered,
they create the dimensional typographic effects with lighting and shadows, similar
to that of the original hand-painted sign. This style was largely influenced by
European lettering in the 19 th and 20 th century.

The layers of Barber 140pt
compared to the lettering on
the original sign
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Method A

1. Set 4 lines of the same
text, at the same font size,
using each of the 4 styles
(Fill, Outline, Right, Shadow).
2. Select all and set the
leading value to 0.

Method B

1. Set 4 lines of the same
text, at the same font size,
in separate textboxes.
2. Position all of the
textboxes directly on top of
each other.
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Nghề cắt tóc là
một nghề làm
đẹp. Mỗi kiểu tóc
chính là mỗi tác
phẩm được kết
tinh từ tình yêu
nghề nghiệp và
năng lực lao
động nghiêm túc
của người thợ.
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23pt

Richard là một thầy tu của
nước Anh từng đến và sống ở
Đại Việt, đã nói về cách để tóc
của đàn ông Thăng Long: “Vẻ
đẹp của xứ Đàng Ngoài là để
tóc dài. Đó một phần của trang
phục nghi lễ. Nam giới và phụ nữ
thường búi tóc cao và gắn vào
đó một cái nơ ở phía sau đầu.”

14pt

“Họ không cắt tóc bằng tông-đơ như người Pháp. Họ
cạo râu cũng không bằng dao mỏng như người Pháp.
Tất cả đều dùng con dao khá to và xén từng tí một.
Bổ trợ cho anh chàng cắt tóc, lấy ráy tai, là anh
chàng xoa bóp. Hai anh chàng này sống cạnh nhau
như đồng sự và khách hàng sẽ đi từ chỗ người này
sang chỗ người kia sau khi cạo mặt và lấy ráy tai.
Hỡi thợ cắt tóc ở Pháp, các ông nghĩ gì về những
người thợ An Nam?” trích “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”
(Un campagne au Tonkin) xuất bản ở Paris năm 1896
của bác sỹ Hocquad viết về cắt tóc bằng dao sắc.
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Richard là một thầy tu của
nước Anh từng đến và sống ở
Đại Việt, đã nói về cách để tóc
của đàn ông Thăng Long: “Vẻ
đẹp của xứ Đàng Ngoài là để
tóc dài. Đó một phần của trang
phục nghi lễ. Nam giới và phụ nữ
thường búi tóc cao và gắn vào
đó một cái nơ ở phía sau đầu.”
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“Họ không cắt tóc bằng tông-đơ như người Pháp. Họ
cạo râu cũng không bằng dao mỏng như người Pháp.
Tất cả đều dùng con dao khá to và xén từng tí một.
Bổ trợ cho anh chàng cắt tóc, lấy ráy tai, là anh
chàng xoa bóp. Hai anh chàng này sống cạnh nhau
như đồng sự và khách hàng sẽ đi từ chỗ người này
sang chỗ người kia sau khi cạo mặt và lấy ráy tai.
Hỡi thợ cắt tóc ở Pháp, các ông nghĩ gì về những
người thợ An Nam?” trích “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”
(Un campagne au Tonkin) xuất bản ở Paris năm 1896
của bác sỹ Hocquad viết về cắt tóc bằng dao sắc.
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Richard là một thầy tu của
nước Anh từng đến và sống ở
Đại Việt, đã nói về cách để tóc
của đàn ông Thăng Long: “Vẻ
đẹp của xứ Đàng Ngoài là để
tóc dài. Đó một phần của trang
phục nghi lễ. Nam giới và phụ nữ
thường búi tóc cao và gắn vào
đó một cái nơ ở phía sau đầu.”

14pt

“Họ không cắt tóc bằng tông-đơ như người Pháp. Họ
cạo râu cũng không bằng dao mỏng như người Pháp.
Tất cả đều dùng con dao khá to và xén từng tí một.
Bổ trợ cho anh chàng cắt tóc, lấy ráy tai, là anh
chàng xoa bóp. Hai anh chàng này sống cạnh nhau
như đồng sự và khách hàng sẽ đi từ chỗ người này
sang chỗ người kia sau khi cạo mặt và lấy ráy tai.
Hỡi thợ cắt tóc ở Pháp, các ông nghĩ gì về những
người thợ An Nam?” trích “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”
(Un campagne au Tonkin) xuất bản ở Paris năm 1896
của bác sỹ Hocquad viết về cắt tóc bằng dao sắc.
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nước Anh từng đến và sống ở
Đại Việt, đã nói về cách để tóc
của đàn ông Thăng Long: “Vẻ
đẹp của xứ Đàng Ngoài là để
tóc dài. Đó một phần của trang
phục nghi lễ. Nam giới và phụ nữ
thường búi tóc cao và gắn vào
đó một cái nơ ở phía sau đầu.”
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“Họ không cắt tóc bằng tông-đơ như người Pháp. Họ
cạo râu cũng không bằng dao mỏng như người Pháp.
Tất cả đều dùng con dao khá to và xén từng tí một.
Bổ trợ cho anh chàng cắt tóc, lấy ráy tai, là anh
chàng xoa bóp. Hai anh chàng này sống cạnh nhau
như đồng sự và khách hàng sẽ đi từ chỗ người này
sang chỗ người kia sau khi cạo mặt và lấy ráy tai.
Hỡi thợ cắt tóc ở Pháp, các ông nghĩ gì về những
người thợ An Nam?” trích “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”
(Un campagne au Tonkin) xuất bản ở Paris năm 1896
của bác sỹ Hocquad viết về cắt tóc bằng dao sắc.
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Richard là một thầy tu của
nước Anh từng đến và sống ở
Đại Việt, đã nói về cách để tóc
của đàn ông Thăng Long: “Vẻ
đẹp của xứ Đàng Ngoài là để
tóc dài. Đó một phần của trang
phục nghi lễ. Nam giới và phụ nữ
thường búi tóc cao và gắn vào
đó một cái nơ ở phía sau đầu.”
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“Họ không cắt tóc bằng tông-đơ như người Pháp. Họ
cạo râu cũng không bằng dao mỏng như người Pháp.
Tất cả đều dùng con dao khá to và xén từng tí một.
Bổ trợ cho anh chàng cắt tóc, lấy ráy tai, là anh
chàng xoa bóp. Hai anh chàng này sống cạnh nhau
như đồng sự và khách hàng sẽ đi từ chỗ người này
sang chỗ người kia sau khi cạo mặt và lấy ráy tai.
Hỡi thợ cắt tóc ở Pháp, các ông nghĩ gì về những
người thợ An Nam?” trích “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”
(Un campagne au Tonkin) xuất bản ở Paris năm 1896
của bác sỹ Hocquad viết về cắt tóc bằng dao sắc.
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The fonts in the Barber family are released under SIL Open Font License, which
means they are free to be used for commercial and personal projects. You can also:
modify them, redistribute them, and redistribute the modified versions.
When working with any of the fonts, please remember to credit the Republish
project as well as the type designers’ name(s). You are free to make any changes
to our fonts to suit your preferences and needs; you are also then required to
redistribute the modified fonts under the original font license.
If you are unclear, please do not hesitate to contact us at republish@onbehalfof.studio.
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ABOUT US

REPUBLI.SH

Republish is a self-initiated and exploratory project by Behalf Studio. The project
seeks to investigate the typographic remnants, hidden in the apertures of urban
landscape and archived materials, and revive them into digital typefaces.
The process of creating the digital incarnations often involves both researchdriven and speculative design. Starting from the collection and study of vernacular
typographic elements, we select the ones that give us ground to experiment with.
We will then extrapolate from a few letters to create a completed working typeface,
informed by visual research and cultural context.
The output of this project is a curated collection of free and open-source fonts,
along with storytelling elements, created by and for Vietnamese people. This is
our effort to return the unique but familiar aesthetics of local identity to the
community.
To request more glyphs, contribute to the project, or collaborate, please contact us at
republish@onbehalfof.studio.
If you enjoy these free fonts and would like to support us, please consider donating to the
project via our donation page. Your support would encourage us to continue creating new
fonts, refining old ones and distributing them to the world.

BEHALF STUDIO

Behalf is a tiny creative hideout of giant thinkers, and a well-kept secret based in
Saigon, Vietnam. Nothing makes us more excited than an opportunity to work on
interesting and meaningful projects, with nice and ardent people around the world.
For enquiries, please contact us at us@onbehalfof.studio.
Visit our website at onbehalfof.studio.

