
 

 

 

 

 

 

 

                  SUPERIOR TYPE  TO JE VOJTĚCH ŘÍHA.  
  CYKLUS NÁVRATY PŘEDSTAVUJE TALENTOVANÉ KRAJANY.  
 

 Milujete písmo? Nebo máte v hlavě svůj sen, který byste chtěli zrealizovat? Přijďte se 
 inspirovat novou výstavou prezentující práci Vojtěcha Říhy, jedné z nejvýraznějších 
 osobností české typografie pocházející z Karlovarska.  
 Galerie SUPERMARKET wc ve svém cyklu Návraty prezentuje mladé kreativce, kteří 
 vyrostli nebo studovali v Karlových Varech. Výstava SUPERIOR TYPE - VOJTĚCH 
 ŘÍHA bude zahájena 23. září v 17:00 před galerií SUPERMARKET wc v Karlových 
 Varech. 
 

 “Z Karlovarska pochází mnoho talentovaných lidí, kteří se dnes věnují profesionálně 
 designu a umění. Jejich originální přístupy a vývoj představujeme v cyklu Návraty”, říká 
 Eliška Failová z galerie SUPERMARKET wc. Nová výstava představuje cestu typografa a 
 grafika Vojtěcha Říhy, který byl v roce 2018 vybrán časopisem Forbes mezi 30 
 talentovaných Čechů pod 30 let, v anketě 30 pod 30.  
 

 Rodák z Ostrova vystudoval SUPŠ KV a poté pokračoval na pražské UMPRUM v Ateliéru 
 tvorby písma a typografie. V rámci vysokoškolského studia absolvoval také stáž na 
 Královské akademii v Haagu. Už na studiích založil typografické studio “písmolijnu” 
 Superior Type, která se inspiruje také kaligrafií nebo sochařstvím.  Studio současné fonty 
 produkuje a vytváří na zakázku. 
 

 Písmolijna za dobu své existence vyhrála několik prestižních mezinárodních cen, např. 
 European Design Awards, Communication Arts. Ve spolupráci s Filipem Dědicem a 
 Matyášem Machatem stojí také za písmem Superior Type. Sám Říha fonty vytváří od roku 
 2008 a za tu dobu vytvořil více než 30 písmových rodin, které jsou využívány českými, ale 
 zejména světovými grafickými studii a designéry. 
 

 Vojtěch Říha je také spoluautor uměleckého projektu Superior Objects, který zkoumá vztah 
 mezi typografií, uměním a designem. Na projektu spolupracuje s porcelánovým designérem 
 Matějem Poláchem, který rovněž vystudoval SUPŠ KV a byli za něj dvakrát nominováni na 
 ceny Czech Grand Design. “Původně jsem si myslel, že by tyto objekty mohly fungovat jen 
 jako doplněk k mé písmolijně – kdyby si někdo koupil celou rodinu fontů, dostal by k tomu 
 fyzickou literu. Ale pak se ukázalo, že by byla škoda, kdyby to zůstalo jen vedlejším 
 produktem, když mohou objekty žít i svým vlastním životem”, vysvětluje Říha. 
 

 Výstavu opět doprovodí zajímavý program. Hned v pátek 25. září od 17 h si můžete se 
 spolkem Vzbuďme Vary  a s textilní designerkou Lenkou Herzogovou přijít vyšít své sny a 
 přání.  Tvůrčí dílna Malá inventura přání je zaměřená na základy vyšívání a je určená 
 dospělým a  dětem od 10 let. Galerie ji pořádá ve spolupráci s festivalem Malá  Inventura.    
 Další akce najdete na webu v záložce Program. 
 

                         Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.     
                         www.supermarketwc.cz 

Tisková zpráva 

      15. 9. 2021, Karlovy Vary 
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galerie SUPERMARKET wc 
náměstí Republiky 1 (podchod mezi becherovkou a Dolním nádražím) 
Karlovy Vary 
pro@tebe.cz, +420 774 232 048 
www.supermarketwc.cz 
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