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Kategori Museum 
Projekt the Hepworth Wakefield 
Adress Wakefield, england 
Arkitekt david Chipperfield Architects London  
designansvarig nick Hill 
Foto Iwan Baan  
Single Form av Barbara Hepworth (född i Wakefield 
1903) hör till världens mest igenkända skulpturer. 
Bronsbjässen är 6,4 meter hög och placerad vid foten 
av FN-skrapan och den avtäcktes 1964 till minne av 
Dag Hammarskjöld, Hepworths vän och mecenat. 
 Att Hepworths verk gavs en så central position 
på Förenta nationerna var inte konstigt. Förutom att 
arkitekterna bakom högkvarteret önskade smycka 
sitt komplex med nonfigurativa verk utan överdriven 
politisk klangbotten, insåg man vikten av en organisk 
form i den annars så strama miljön. Hepworths verk för-
mänskligade. Något som också David Chipperfield tagit 
fasta på i sitt museum över den brittiska skulptrisen.
 Hepworth Wakefield-museet hör till Chipperfields 
mest ikoniska verk. Hans finlemmade och kontrollerade 
klassicism har här ersatts av något som mest liknar en 
fortifikationsestetik, tung och massiv och sammanbiten, 
som för att kontrastera mot Hepworths lätta handlag. En 
betonggrå hulk reser sig brant ur Calderflodens forsar, 
komplett med murar, fönster små som skottgluggar 
och en ”vindbrygga” som främsta förbindelselänk. Den 
hoppande takfoten, som här påminner om ett bröstvärn, 
formas av museets tio utställningsrum, alla artikulerade 
exteriört. De tio volymerna trängs på den lilla land-
remsan, som vore de rädda för att bli blöta. 
 ”They dip their toes in the river”, som Chipperfield 
uttryckt det. 
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