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BARDZO	WYSOKIE	BUDYNKI	–	DZISIEJSZE	 
I	PRZYSZŁE	ELEMENTY	KRAJOBRAZÓW	WIELKICH	
MIAST	W	EUROPIE

SUPERTALL	BUILDINGS	–	PRESENT	AND	FUTURE	
COMPONENTS	OF	THE	LANDSCAPES	OF	BIG	CITIES	
IN	EUROPE

S t r e s z c z e n i e

Realizacja	bardzo	wysokich	budynków	jest	zjawiskiem	nieustannie	zachodzącym	w	części	wielkich	miast	
europejskich.	Analiza	obecnych	oraz	planowanych	lokalizacji	 i	 form	wysokościowców	europejskich	po-
zwala	stwierdzić,	że	w	przyszłości	budynki	te	mają	szanse	przyczyniać	się	w	coraz	większym	stopniu	do	
uwydatniania	indywidualnego	charakteru	metropolii	Europy	i	podkreślania	specyfiki	układu	ich	ośrodków	
bądź	położenia,	nie	potęgując	wyłącznie	zjawiska	 „amerykanizacji”	wizerunku	niektórych	europejskich	
miast.

Słowa kluczowe: wysokościowce, krajobraz miasta
A b s t r a c t

The	construction	of	tall	buildings	is	a	phenomenon	that	occurs	continually	in	the	big	cities	of	Europe.	An	
analysis	of	current	and	planned	locations	and	forms	of	high-rise	buildings	in	Europe	allows	us	to	conclude	
that,	 in	 the	 future,	 these	buildings	are	 likely	 to	 increasingly	emphasise	 the	 individual	 character	of	 the	
metropolises	of	Europe	and	highlight	the	specificity	of	their	centres	or	locations,	and	not	only	exacerbate	
the	phenomenon	of	„Americanisation”	of	the	image	of	some	European	cities.
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1. Wstęp

Główne	miejsca	dynamicznego	rozwoju	zabudowy	wysokościowej	znajdują	się	poza	Europą,	ale	także	na	
jej	terytorium	powstają	budynki	zbliżone	wysokością	do	obiektów	uznawanych	na	świecie	za	bardzo	wysokie	lub	
wręcz	do	obiektów	klasyfikowanych	jako	supertall	(budynki	wysokości	powyżej	300	m;	CTBUH	–	Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat)	[6].	Realizacje	tego	typu,	choć	stosunkowo	niezbyt	liczne,	dowodzą	jednak,	że	niektó-
re	z	metropolii	Starego	Kontynentu	gotowe	są	na	budowę	bardzo	wysokich	budynków	nie	tylko	zbliżonych	wyso-
kością	do	istniejących	wysokich	wieżowców	europejskich	(rzadko	przekraczających	200	m),	lecz	porównywalnych	
ze	znacznie	wyższymi	wysokościowcami	amerykańskimi	 i	azjatyckimi.	Pozostawiając	przynależną	współcześnie	
tym	kontynentom	swego	rodzaju	wyłączność	na	budowę	największej	ilości	najwyższych	obiektów	na	świecie	oraz	
odmienną	pozycję,	jaką	zajmuje	zabudowa	wysokościowa	w	strukturach	przestrzennych	miast	tych	kontynentów	od	
pozycji	tej	zabudowy	w	miastach	europejskich	jako	odrębne	zagadnienia,	warto	przyjrzeć	się	najwyższym	budyn-
kom	w	Europie	–	elementom	nowych	krajobrazów	miast	na	jej	obszarze.

Spośród	najwyższych,	już	istniejących,	obiektów	o	szczególnym	znaczeniu	dla	sylwety	miasta	można	wy-
mienić	chociażby	Commerzbank	(proj.	Foster	+	Partners)	we	Frankfurcie	nad	Menem.	Jak	wiele	wieżowców	w	tym	
mieście,	znajduje	się	w	jego	centrum	pośród	niskiej	zabudowy.	Wieże	budynku	tworzą	trzy	trzony	ustawione	na	
planie	trójkąta	równobocznego,	utrzymujące	kilka	zawartych	pomiędzy	nimi	sekcji,	kształtując	w	ten	sposób	niemal	
identyczne	w	wyrazie	trzy	elewacje.	Dzięki	takiej	budowie	obiekt	posiada	charakterystyczną	silną	formę	i	jest	łatwo	
rozpoznawalny	w	dalekim	widoku	z	każdej	strony.	Poprzez	swoje	proporcje,	szczególną	formę	i	większą	wysokość	
od	wcześniej	powstałych	we	Frankfurcie	budynków	wysokich,	nietworzących	klarownej	kompozycji,	budynek	ten,	
jak	pisze	J.	Gyurkovich	„...stał	się	formą mocną,	która	zdominowała	otoczenie,	porządkując	zarys	sylwety	miasta” 
[1,	s.	33].

W	roku	2005	Commerzbank	przestał	być	najwyższym	budynkiem	w	Europie,	a	na	jego	obszarze	powstało	
kilka	przewyższających	go	wysokościowców	i	kolejne	są	w	budowie	lub	w	fazie	projektowej.	Realizacja	budynków	
bardzo	wysokich,	wyższych	od	powstałych	wcześniej	budynków	tego	typu	lub	ich	zespołów,	jest	zjawiskiem	nie-
ustannie	zachodzącym	w	części	wielkich	miast	europejskich.	Nowe	wysokościowce,	pojawiając	się	w	krajobrazach	
miast,	radykalnie	zmieniają	ich	formy	sylwet.

2. Nowe wieżowce La Défense

W	roku	2011	otwarto	najwyższy	obecnie	w	Paryżu	Tour	First	(Tour	CB31),	wysokości	220	m.	Budynek	ten	
powstał	w	wyniku	renowacji	wieżowca	Tour	AXA	(proj.	Dacbert,	Stenzel)	wybudowanego	w	1974	roku,	na	planie	
przypominającym	trójramienną	gwiazdę,	o	wysokości	159	m.	W	wyniku	przebudowy	(proj.	Kohn	Pedersen	Fox	As-
sociates)	zwiększono	i	zróżnicowano	wysokości	skrzydeł	budynku,	nadając	im	jednocześnie	inny	kształt.	Zlokalizo-
wany	w	pobliżu	Sekwany,	na	krawędzi	dzielnicy,	jako	jeden	z	pierwszych	wysokościowców	od	strony	historycznego	
centrum	Paryża	ma	znaczny	udział	w	kształtowaniu	nowej	sylwety	La	Défense.	Jej	przekształcenie	będzie	wynikiem	
podjętego	kilka	lat	temu	planu	renowacji	dzielnicy.	Przewiduje	się	m.in.	budowę	trzystumetrowych	i	wyższych	obiek-
tów.	Trzystumetrowej	wysokości	wieży	Eiffla	ma	szanse	dorównać	Tour	PHARE	zaprojektowana	w	2006	roku	przez	
Studio	Morphosis	–	Thom	Mayne.	Charakterystyczna	miękka	forma	wysokościowca	będzie	wyróżniać	się	pośród	
prostokreślnych	form	biurowców	La	Défense	nie	tylko	wysokością,	ale	i	kształtem.	Ponad	trzysta	metrów	wysokości	
ma	osiągnąć	zaprojektowany	przez	architektów	Valode	&	Pistre	Tour	Generali,	mający	powstać	w	miejscu	budynku	
IRIS	(il.	1).	Po	stronie	północnej	Wielkiej	Osi	planuje	się	także	budowę	dwóch	wież	Hermitage	Plaza	o	wysokości	
323	m	(proj.	Foster	+	Partners)	(il.	2).	Realizacje	niektórych	obiektów	zostały	wstrzymane,	pozostałe	przewidziane	
są	na	najbliższe	lata.	Projekty	tych	budynków	składają	się	na	nowy	kształt	paryskiej	dzielnicy	biznesowej,	gdzie	
jeszcze	do	ubiegłego	roku	najwyższe	wieżowce	nie	przekraczały	wysokości	dwustu	metrów	(najwyższym	był	La	
Tour	Fina	ELF,	 185	m	wysokości).	Nowe	wieżowce	będą	 kolejnymi,	 których	 lokalizacja	 przyporządkowana	 jest	
Wielkiej	Osi	i	obszarowi	zabudowy	wysokiej.

Zlokalizowane	w	chwili	powstania	poza	miastem	La	Défense,	w	wyniku	postępującej	urbanizacji	dzisiaj	oto-
czone	rozległym	obszarem	zabudowanym,	jest	jedną	z	centralnych	dzielnic	paryskiej	metropolii.	Rozwój	tej	dziel-
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nicy,	jej	renowacja	i	wznoszone	kolejne	wysokie	budynki	oraz	ich	coraz	większe	wysokości	uwydatniają	znaczenie	
tego	ośrodka	w	krajobrazie	miasta	i	odzwierciedlają	jego	metropolitalny	charakter.

3. The Shard – rekompozycja sylwety Londynu

Najwyższym	 budynkiem	 na	 obszarze	Unii	 Europejskiej	 stanie	 się	wkrótce	The	Shard	 at	 London	Bridge	
(London	Bridge	Tower),	będący	obecnie	w	końcowej	fazie	realizacji.	Usytuowany	jest	w	centrum	miasta,	nie	 jak	
większość	londyńskich	wysokościowców	na	obszarze	City,	 lecz	po	stronie	południowej	Tamizy,	w	pobliżu	jej	 linii	
brzegowej.	Wysoki	na	ponad	trzysta	metrów	wielofunkcyjny	budynek	jest	częścią	inwestycji	London	Bridge	Quarter,	
obejmującej	dwa	nowe	obiekty	i	zagospodarowanie	terenu	przy	stacji	kolejowej	London	Bridge,	pomiędzy	Tooley	
Street,	Borough	High	Street	 i	St	Thomas	Street,	w	pobliżu	katedry	Southwark.	To	kolejne	po	Broadgate	Tower	
(proj.	SOM)	usytuowanie	wysokiego	budynku	w	Londynie,	w	sąsiedztwie	stacji	kolejowej.	The	Shard,	wzniesiony	
w	strefie granicznej	rozciągającej	się	wzdłuż	południowego	brzegu	Tamizy	stanowi	dominantę	ponad	dwukrotnie	
przewyższającą	najwyższe	obiekty	w	tym	obszarze.	Jego	strzelista	i	lekka	forma	zmienia	dotychczasową	sylwetę	
miasta	 i	 tworzy	nową	panoramę	południowego	brzegu	rzeki.	Zlokalizowany	w	pobliżu	mostu,	akcentuje	ciąg	ko-
munikacyjny	łączący	London	Bridge	z	rejonem	Bishopsgate	i	stanowi	element	kształtującego	się	układu	wysokich	
obiektów	w	centrum,	a	rozciągającego	się	od	The	Shard	of	London	Bridge	poprzez	zespół	najwyższych	budynków	
City	po	najdalej	wysuniętą	w	kierunku	północnym	Broadgate	Tower	–	bramę	do	strefy	biznesowej	City	z	przeciwle-
głej	strony	miasta.

Jak	przyznaje	R.	Piano,	autor	London	Bridge	Qarter,	inspiracją	dla	wyboru	formy	wysokościowca	były	za-
nikające	w	przestrzeni	nad	XVI-wiecznym	Londynem	smukłe	wieżyczki	wieńczące	iglice	najwyższych	budynków	
i	maszty	żaglowców	zacumowanych	u	brzegu	Tamizy,	wpływ	na	przyjętą	formę	obiektu	miały	także	obrazy	Moneta	
przedstawiające	budynek	parlamentu	w	Londynie [9].

4. Moskiewskie miasta w mieście

Najwyższym	budynkiem	Europy	 jest	 obecnie	Capital	City	Towers	 (proj.	NBBJ)	 ukończony	w	 roku	 2010.	
Składa	się	z	dwóch	wież	–	Moscow	Tower	wysokiej	na	302	m	i	St.	Petersburg	Tower	wysokiej	na	257	m,	wznie-
sionych	 na	 wspólnej	 osiemnastokondygnacyjnej	 podstawie.	 Formy	 wież	 tworzą	 wielościany	 ustawione	 jeden	
na	 drugim	 i	 nieco	 przesunięte	względem	 siebie	 –	 inspiracją	 był	 tutaj	 kontrrelief	 Tatlina [4,	 s.	 13].	 Budynek	 po-
wstał	na	obszarze	Moscow	City	–	nowym	ośrodku,	 łączącym	 funkcje	biznesowe,	mieszkalne	 i	 komercyjne,	po-
łożonym	 na	 północnym	 brzegu	 rzeki	 Moskwy,	 obok	 przecinającej	 ją	 obwodnicy	 komunikacyjnej,	 w	 odległości	
około	 4	 km	 od	 najstarszej	 części	 miasta	 –	 Kremla,	 podobnie	 jak	 paryska	 La	 Défense	 czy	 wiedeńskie	 Donau	
City,	 z	 dala	 od	 historycznego	 centrum.	 Z	 kilkudziesięciu	 projektów	 przewidzianych	 do	 realizacji	 na	 planowanej	
powierzchni	 sześćdziesięciu	 hektarów	 moskiewskiego	 City	 wybudowano	 już	 kilka	 najwyższych	 europejskich	
wysokościowców1.	 Stojąc	 blisko	 siebie,	 tworzą	 grupę	wież	 akcentujących	 zasięg	 tego	obszaru	 zachodniej	 czę-
ści	miasta,	 który	mieści	 się	 w	 promieniu	 jego	 trzeciej	 obwodnicy.	 Poza	 jej	 przebiegiem,	 w	 części	 południowo- 
-zachodniej,	na	Worobjowych	Wzgórzach	wznosi	się	gmach	Uniwersytetu	Moskiewskiego,	najwyższy	z	kilku	wy-
sokich	budynków	wybudowanych	w	różnych	częściach	Moskwy	w	latach	50.	Powstające	Moscow	City	tworzy	tym	
razem	zwartą	zespołową	dominantę	w	krajobrazie	stolicy.	Swoim	położeniem	i	skalą	stanowi	jeden	z	elementów	
podkreślających	koncentryczny	układ	miasta.	Kompleks	usytuowany	jest	równolegle	do	przebiegającej	po	drugiej	
stronie	rzeki	arterii	Kutuzovskiy	Prospiekt,	tym	samym	spełnia	przyjętą	dla	miasta	zasadę	polegającą	na	lokalizacji	
wieżowców	 „...wzdłuż	 radialnie	 biegnących	do	 centrum	ulic,	 zwłaszcza	przy	węzłach	 tworzonych	na	przecięciu	
z	obwodnicami” [2,	s.	111].

Wieżę	ponad	dwukrotnie	wyższą	od	Capital	City	Towers	przedstawia	zaprezentowany	w	roku	2006	przez	
N.	Fostera	projekt	Russia	Tower	(wysokość	całości	struktury	obiektu	–	612	m).	Budynek	zaprojektowano	na	planie	
trójkąta	 równobocznego,	 jako	składający	się	 z	 trzech	 ramion	o	prostokątnym	 rzucie	zwężających	się	 ku	górze,	
tworząc	podobnie	jak	w	przypadku	wysokościowca	The	Shard,	dynamiczną	i	lekką	formę.	Rozpoczętą	w	2007	roku	
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na	obszarze	Moscow	City	budowę	Russia	Tower,	drugiego	co	do	wysokości	budynku	na	świecie,	z	przyczyn	finan-
sowych	wstrzymano	w	roku	2008,	a	w	czerwcu	2009	roku	odstąpiono	od	inwestycji.	Mimo	to	sam	fakt	przystąpienia	
do	realizacji	budynku	przeznaczonego	do	użytkowania	przez	25	000	osób,	struktury	nazywanej	przez	autora	„wer-
tykalnym	miastem”,	jest	podjętą	na	obszarze	Europy	próbą	budowy	obiektu,	w	którym	odnaleźć	można	kontynuację	
i	rozwinięcie	idei	zawartych	w	innym	projekcie	tego	autora	Tokyo	Millennium	Tower	z	1998	roku2	[7,	8].

5. Wieża Gazpromu w Sankt Petersburgu

Dawna	stolica	Rosji	będzie	prawdopodobnie	tym	europejskim	miastem,	w	którym	powstanie	jeden	z	kilku	
najwyższych	budynków	na	świecie.	Obiektem	tym	ma	być	nowa	siedziba	koncernu	Gazprom	–	wieżowiec	nazy-
wany	Lakhta	Centre,	o	wysokości	niemal	pół	kilometra.	Budynek	ten	będzie	jednym	z	elementów	nowego	wielo-
funkcyjnego	centrum	planowanego	na	obszarze	14	ha	położonym	przy	północnym	brzegu	zatoki,	na	peryferiach	
miasta,	z	dala	od	 jego	historycznej	części,	w	odległości	9	km	od	soboru	św.	 Izaaka3.	Lakhta	 to	kolejne	miejsce	
planowanego	usytuowania	wieży	koncernu,	który	w	wyniku	protestów	mieszkańców,	instytucji,	a	także	stanowiska	
prezydenta	Miedwiediewa	odstąpił	od	budowy	wysokiego	na	400	m	wieżowca	Okhta	we	wcześniejszej	lokalizacji	
nad	brzegiem	Newy,	blisko	historycznej	zabudowy.	Wybudowana	w	tym	miejscu	–	naprzeciwko	soboru	Smolne-
go	byłaby	widoczna	m.in.	z	placu	Pałacowego,	soboru	św.	Izaaka	i	twierdzy	Pietropawłowskiej [3].	Na	rozległym	
obszarze,	gdzie	zamierzano	wznieść	Okhta	Centre,	w	drugiej	połowie	XVII	w.	był	usytuowany	szwedzki	fort.	Plan	
pięcioramiennej	gwiazdy,	na	którym	wybudowano	tę	budowlę,	ma	swój	ślad	w	projekcie	wieży.	Zaplanowano	ją	na	
rzucie	nawiązującym	do	tej	figury,	jako	składającą	się	z	pięciu	zwężających	się	ku	górze	pionowych	segmentów	
otaczających	część	centralną.	Inspiracją	dla	projektantów	centrum	była	gra	światła	i	wód	rzeki	Newy.	Kształt	wieży	
może	budzić	skojarzenie	z	płomieniem	ognia.	Nowe	centrum	i	wysoki	na	470	m	wieżowiec	w	nowej	lokalizacji	zo-
staną	zaprojektowane,	jak	i	poprzednie,	przez	RMJM [10].	

Wieża	Gazpromu	usytuowana	na	terenie	poprzemysłowym,	niedaleko	ujścia	Newy,	na	brzegu	Zatoki	Fiń-
skiej,	będzie	przynależeć	do	grupy	europejskich	wysokościowców	wybudowanych	przy	krawędziach	miast	od	stro-
ny	morza.	Obiekty	te	mogą	pełnić	istotną	rolę	jako	znaki	widziane	w	rozległej	przestrzeni,	informujące	o	zasięgu	
lądu	od	strony	miasta,	ale	i	o	jego	położeniu	od	strony	morza.	Kształtując	nową	sylwetę	nabrzeża	miasta	w	pobliżu	
delty	Newy,	ze	względu	na	skalę	wieża	ma	szansę	stać	się	symbolem	Sankt	Petersburga,	podobnie	jak	budowle	
w	centralnej	części	miasta	z	czasów	Piotra	I.

6. Wnioski

Najwyższe	europejskie	wysokościowce,	wybudowane,	będące	w	 trakcie	 realizacji	 i	 projektowane,	 repre-
zentują	 różnorodne	miejsca	 lokalizacji	 tego	 typu	obiektów	w	miastach	Starego	Kontynentu.	Występują	 one	nie	
tylko	w	obrębie	 istniejących	 zespołów	 zabudowy	wysokiej,	 kształtowanych	od	dziesięcioleci,	 jak	ma	 to	miejsce	
w	przypadku	paryskiej	La	Défense	czy	powstającego	zaledwie	od	lat	90.	Moscow	City.	Budynki	takie	lokalizowane	
są	również	na	obszarach	występowania	wysokościowców	wśród	niskiej	zabudowy	centrów	lub	stosunkowo	blisko	
takich	obszarów.	Tym	samym	angażują	kolejne	 rejony	miasta	do	kształtowania	 jego	sylwety,	 jak	ma	 to	miejsce	
w	przypadku	londyńskiego	Southwark,	gdzie	wzniesiono	London	Bridge	Tower.	Najwyższe	europejskie	wysokoś-
ciowce	powstawać	mogą,	jak	wieża	Gazpromu,	także	jako	pojedyncze	budynki	w	lokalizacji	peryferyjnej	w	stosunku	
do	zabytkowego	układu	urbanistycznego	centrum	miasta	i	poza	intensywnie	zabudowanymi	rejonami.

Współczesne	bardzo	wysokie	budynki	już	dziś	zupełnie	zmieniają	wizerunek	przestrzenny	części	europej-
skich	metropolii,	a	projekty	przewidują	kolejne	takie	zmiany	w	niektórych	miastach.	Analiza	obecnych	oraz	plano-
wanych	lokalizacji	 i	 form	wysokościowców	europejskich	pozwala	stwierdzić,	że	w	przyszłości	budynki	 te	mają	
szanse	przyczyniać	się	w	coraz	większym	stopniu	do	uwydatniania	indywidualnego	charakteru	metropolii	Europy	
i	podkreślania	specyfiki	układu	ich	ośrodków	bądź	położenia,	nie	potęgując	wyłącznie	zjawiska	„amerykanizacji”	
wizerunku	niektórych	europejskich	miast.
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Przypisy

1		Naberezhnaya	Tower	–	268	m	wysokości	–	RTKL	&	ENKA	Architectural	Office,	2007;	Imperia	Tower	–	239	m	wysokości	–	NBBJ,	
2010;	w	końcowej	fazie	realizacji	są:	Eurasia	Tower	–	305	m	wysokości	–	Swanke	Hayden	Connell	Architects;	Federation	Tow-
ers	–	wieża	A:	360	m	wysokości,	wieża	B:	243	m	wysokości,	iglica:	506	m	wysokości	–	ASP	Schweger,	NPS	Tchoban	Voss;	
Mercury	City	Tower	–	322	m	wysokości	(380	m	z	iglicą)	–	M.M.	Posohin,	F.	Williams,	G.L.	Sirota;	w	trakcie	realizacji	są	m.in.:	City	
Palace	–	250	m	wysokości	–	RMJM;	City	Hall	and	City	Duma	–	308	m	wysokości	–	M.D.	Hazanov,	A.A.	Nagavitsyn,	A.	Odud,	
M.	Kałasznikowa,	R.	Grigorewskij.

2		Tokyo	Millennium	Tower	–	koncepcja	pionowej	dzielnicy	miasta	w	wieży	w	kształcie	stożka	wysokości	840	m,	170	kondygna-
cjach,	pow.	użytkowej	ponad	1	mln	m2,	zdolnej	pomieścić	60	tys.	ludzi.

3		I.	Trusewicz,	Gazprom sięga nieba,	Rzeczpospolita,	183,	8	sierpnia	2011,	s.	B6.
	 W	roku	2011	wydano	zgodę	na	budowę	wysokościowca.	Zakończenie	budowy	zaplanowano	na	2018	r.	

1. Introduction

The	main	locations	for	the	construction	of	tall	buildings	are	outside	Europe,	but	also	here,	buildings	considered	
in	the	world	as	very	tall	or	even	supertall (300	m	and	higher;	CTBUH	–	Council on Tall Buildings and Urban Habitat)1 
are	being	constructed.	Designs	of	 this	 type,	despite	being	relatively	uncommon,	prove	 that	some	European	cities	
are	ready	for	the	construction	of	tall	buildings,	not	only	of	similar	height	to	the	existing	tall	buildings	in	Europe	(rarely	
exceeding	200	m),	but	comparable	with	the	much	taller	high-rise	buildings	of	America	and	Asia.	Putting	aside	the	
kind	of	monopoly	on	the	construction	of	the	highest	number	of	tallest	buildings	held	by	these	continents	today	and	
the	different	positions	that	the	tall	buildings	occupy	in	the	spatial	structures	of	the	cities	of	these	continents	and	the	
European	cities,	the	tallest	buildings	in	Europe	–	as	the	new	components	of	its	urban	landscape	are	worth	looking	at.

Among	the	tallest	existing	buildings	of	special	importance	for	the	city	skyline,	the	Commerzbank	(designed	
by	Foster	+	Partners)	in	Frankfurt	am	Main	is	worth	of	a	mention.	As	with	many	skyscrapers	in	this	city,	it	is	located	
in	the	midst	of	low	buildings.	The	building’s	towers	form	three	cores	arranged	on	the	plan	of	an	equilateral	triangle,	
and	sustain	several	sections	contained	between	them,	thus	forming	three	almost	identical	elevations.	Thanks	to	
this	type	of	construction,	the	building	has	a	characteristic	strong	form	and	is	easily	recognisable	from	a	distance	
from	all	sides.	Through	its	proportions,	the	specific	shape	and	the	fact	that	it	is	taller	than	the	high-rise	buildings	
constructed	earlier	 in	Frankfurt,	which	do	not	form	a	clear	composition,	the	building,	as	J.	Gyurkovich	puts	it	“...
became	a	powerful	form	that	dominated	the	environment,	arranging	the	city’s	skyline	outline” [1,	s.	33].

In	2005,	Commerzbank	has	ceased	to	be	the	tallest	building	in	Europe	as	several	taller	high-rise	buildings	
have	 been	 constructed	 on	 the	 continent	 and	more	 are	 under	 construction	 or	 in	 design	 phase.	Construction	 of	
tall	buildings,	higher	 than	buildings	or	groups	of	buildings	of	 this	 type	built	earlier	 is	a	phenomenon	 that	occurs	
continually	in	the	big	cities	of	Europe.	By	appearing	in	the	landscapes	of	cities,	new	tall	buildings	radically	change	
the	shape	of	their	skylines.

2. New La Défense skyscrapers

In	2011,	the	currently	tallest	building	in	Paris	–	Tour	First	(Tour	CB31)	of	220	m	has	been	completed.	This	
building	is	the	result	of	a	renovation	of	the	159-m-high	Tour	AXA	skyscraper	(designed	by	Dacbert,	Stenzel),	built	
in	 1974,	 on	 the	 three-pointed	 star-like	 plan.	As	 a	 result	 of	 a	 reconstruction	 (designed	 by	 Kohn	 Pedersen	 Fox	
Associates)	the	height	of	the	wings	of	the	building	has	been	increased	and	diversified,	and,	at	the	same	time,	they	
have	acquired	a	different	shape.	Located	near	the	Seine,	on	the	edge	of	the	district,	as	one	of	the	first	high-rise	
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buildings	outside	of	the	historic	centre	of	Paris,	it	plays	a	significant	part	in	shaping	the	new	skyline	of	La	Défense.	
The	district’s	transformation	is	the	result	of	the	restoration	plan	adopted	a	few	years	ago.	The	plan	includes,	among	
others,	the	construction	of	buildings	of	300	m	and	higher.	The	Tour	PHARE	designed	in	2006	by	Morphosis	–	Thom	
Mayne	has	a	chance	to	match	the	300-m-high	Eiffel	Tower.	The	characteristic	soft	form	of	the	skyscraper	will	stand	
out	among	the	straight	line	La	Défense	office	buildings’	forms	through	not	only	the	height	but	also	the	shape.	The	
Tour	Generali,	designed	by	the	Valode	&	Pistre	architectes,	to	be	built	in	place	of	the	IRIS	building	will	exceed	300	
meters	(Ill.	1).	Two	new	323-m-high	towers	of	Hermitage	Plaza	(designed	by	Foster	+	Partners)	are	also	planned	
on	the	northern	side	of	the	historical	axis	(Ill.	2).

Construction	of	some	buildings	has	been	suspended,	while	others	are	to	be	built	in	the	coming	years.	The	
architectural	designs	of	these	buildings	constitute	the	new	shape	of	the	Paris	business	district,	where,	until	last	year,	
even	the	highest	skyscrapers	did	not	exceed	two	hundred	meters	(the	highest	was	the	185-m-high	La	Tour	Fina	
ELF).	The	new	skyscrapers	are	further	buildings,	whose	location	is	assigned	to	the	historical	axis	and	the	high-rise	
development	area.

La	 Défense,	 which	 at	 the	 time	 of	 construction	 was	 located	 outside	 of	 the	 city,	 now,	 as	 a	 result	 of	 the	
ongoing	urbanisation	 is	surrounded	by	a	vast	built-up	area,	and	has	become	one	of	 the	central	districts	of	 the	
Paris	metropolitan	area.	The	development	of	this	district,	its	restoration	and	subsequent	high-rise	buildings	erected	
and	 their	 ever	 increasing	heights	 emphasize	 the	 importance	of	 this	 centre	 in	 the	 city	 landscape	and	 reflect	 its	
metropolitan	character.

3. The Shard – re-composition of the London skyline

The	Shard	at	London	Bridge	(London	Bridge	Tower),	which	is	now	nearing	completion,	will	soon	become	
the	tallest	building	in	the	European	Union.	Unlike	most	of	London’s	tall	buildings,	which	are	located	in	the	City,	it	is	
situated	on	the	south	bank	of	the	Thames,	near	its	coastline.	The	multifunctional	building,	over	three	hundred	meters	
high,	is	part	of	the	London	Bridge	Quarter	development,	which	includes	two	new	buildings	and	the	development	of	
the	land	near	the	London	Bridge	railway	station,	between	Tooley	Street,	Borough	High	Street	and	St	Thomas	Street,	
near	Southwark	Cathedral.	This	is	another,	after	the	Broadgate	Tower	(designed	by	SOM),	tall	building	in	London	
situated	next	to	a	railway	station.	The	Shard,	built	in	the	border	zone	stretching	along	the	south	bank	of	the	Thames	
is	the	architectural	landmark	with	more	than	twice	the	height	of	the	tallest	buildings	in	this	area.	Its	slender	and	light	
form	changes	the	existing	skyline	of	the	city	and	creates	a	new	panorama	of	the	southern	bank	of	the	river.	Located	
near	the	bridge,	it	emphasises	the	communication	route	connecting	London	Bridge	and	Bishopsgate	and	is	part	of	
the	emerging	system	of	high	buildings	in	the	centre,	stretching	from	The	Shard	of	London	Bridge	through	the	group	
of	the	City’s	tallest	buildings	to	the	northernmost	Broadgate	Tower	–	a	gateway	through	which	the	City	business	
area	can	be	accessed	from	the	opposite	side	of	the	city.

R.	Piano,	the	designer	of	the	London	Bridge	Quarter,	admits	he	has	been	inspired	to	choose	this	form	of	
high-rise	building	by	slender	towers	crowning	the	spires	of	the	tallest	buildings,	disappearing	in	the	space	above	the	
sixteenth-century	London	and	masts	of	sailboats	moored	by	the	Thames;	the	adopted	form	of	the	building	was	also	
influenced	by	Monet’s	House	of	Parliament	in	London	[9].

4. Moscow cities within a city

The	Capital	City	Towers	(designed	by	NBBJ),	completed	 in	2010,	 is	currently	Europe’s	 tallest	building.	 It	
consists	of	two	towers	–	the	302-m-high	Moscow	Tower	and	the	257-m-high	Petersburg	Tower,	built	on	a	common	
eighteen-storey	basis.	The	towers	form	polyhedrons	stacked	and	slightly	offset	to	each	other	–	this	was	inspired	
by	Tatlin’s	counter-relief  [4,	s.	13].	The	building	was	erected	in	the	Moscow	City	area	–	a	new	centre	that	combines	
business,	residential	and	commercial	features,	and	is	located	on	the	north	bank	of	the	Moscow	River,	near	the	place	
where	the	ring	road	crosses	it,	about	4	km	from	the	oldest	part	of	the	city	–	the	Kremlin,	and	just	like	La	Défense	in	
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Paris,	or	Donau	City	in	Vienna,	it	is	located	away	from	the	historic	centre.	Out	of	dozens	of	projects	planned,	several	
tall	buildings	have	already	been	completed	in	the	sixty	hectares	of	the	Moscow	City	area	intended	for	development4.	
Built	next	to	each	other,	they	form	a	group	of	towers	emphasising	the	range	of	the	western	part	of	the	city,	which	is	
located	within	the	third	ring	road.	Outside	of	it,	in	the	south-western	part,	in	the	Vorobyovy	Gory	district,	the	Moscow	
University building	is	located,	the	tallest	of	several tall	buildings built in	different	parts of	Moscow in	the	50s.	The	
emerging	Moscow	City	forms	a	group	landmark	in	the	capital’s	landscape.	With	its	location	and	scale	it	is	one	of	the	
elements	highlighting	the	city’s	concentric	layout.	The	complex	is	situated	parallelly	to	Kutuzovskiy	Prospiekt	on	the	
other	side	of	the	river	and	thus	meets	the	principles	adopted	for	the	city	concerning	the	location	of	skyscrapers	„...
along	streets	running	radially	to	the	centre,	especially	near	junctions	with	ring	roads	[2,	s.	111].”

Russia	Tower	designed	by	N.	Foster	 and	presented	 in	2006	was	 to	be	more	 than	 twice	as	high	as	 the	
Capital	City	Towers	(total	height	of	the	building’s	structure	–	612	m).	The	building	has	been	designed	on	the	plan	of	
an	equilateral	triangle,	with	three	arms	in	a	rectangular	projection	tapering	to	the	top,	shaping	just	like	The	Shard,	
a	dynamic	and	lightweight	form.	The	construction	of	the	Russia	Tower	in	the	Moscow	City	area,	the	second-highest	
building	in	the	world	begun	in	2007,	but	was	halted	for	financial	reasons	in	2008	and	abandoned	in	June	2009.	
Yet,	the	very	fact	that	this	building	intended	for	25,000	people	and	called	by	its	author	“the	vertical	city”	had	been	
under	construction	is	an	attempt	to	built	a	structure	in	Europe	where	the	continuation	and	development	of	the	ideas	
contained	in	another	design	of	this	author	–	Tokyo	Millennium	Tower	of	1998	can	be	found [7,	8].

5. Gazprom tower in St Petersburg

One	of	tallest	buildings	in	the	world	is	likely	to	be	constructed	in	the	former	capital	of	Russia.	The	building	
will	be	Gazprom’s	new	headquarters;	it	is	called	the	Lakhta	Centre	and	will	be	almost	half	a	kilometre	high.	This	
building	will	be	one	of	the	components	of	the	new	multifunctional	centre	planned	in	the	area	of	14	ha	situated	on	the	
northern	shore	of	the	bay,	on	the	outskirts	of	the	city,	away	from	its	historical	part,	9	km	from	St.	Isaac’s	Cathedral6.	
Lakhta	is	another	location	for	the	company’s	tower;	the	previous	one,	a	400-m-high	Okhta	was	to	be	constructed	
at	another	 location	on	 the	shore	of	Neva,	close	 to	historical	buildings,	but	 the	plan	was	abandoned	due	 to	 the	
protest	of	the	residents,	institutions	and	due	to	President	Medvedev’s	position	on	the	issue.	If	built	in	this	location	–	
opposite	the	Smolny	Cathedral,	it	would	have	been	visible	from	the	Palace	Square,	St.	Isaac’s	Cathedral	and	Peter	
and	Paul	Fortress7.	A	vast	area,	where	the	Okhta	Centre	was	to	be	erected,	was	the	site	of	a	seventeenth-century	
Swedish	fort.	The	five-pointed	plan,	on	which	the	construction	was	built	left	its	mark	on	the	tower’s	design.	It	was	
planned	to	be	built	on	a	projection	referring	to	this	shape,	composed	of	five	vertical	segments	tapering	to	the	top	
and	surrounding	the	central	piece.	The	designers	were	inspired	by	the	play	of	light	and	water	of	the	Neva	River.	The	
shape	of	the	tower	may	be	associated	with	a	flame	of	fire.	The	new	centre	and	the	470-m-high	skyscraper	in	the	
new	location	will	be	designed,	just	like	the	previous	ones,	by	RMJM	[10].

Gazprom	tower	located	in	a	post-industrial	area,	near	the	mouth	of	the	Neva,	on	the	shore	of	the	Gulf	of	
Finland,	will	belong	to	a	group	of	European	tall	buildings	erected	at	the	edges	of	cities,	from	the	seaside.	These	
objects	may	play	an	important	role	as	signs	seen	from	a	distance,	indicating	the	extent	of	land	from	the	side	of	the	
city,	but	also	its	location	from	the	seaside.	By	shaping	the	skyline	of	the	city’s	waterfront	near	the	delta	of	the	Neva,	
the	tower	has	a	chance	to	become	the	symbol	of	St.	Petersburg,	like	the	buildings	from	the	days	of	Peter	I	in	the	
central	part	of	the	city.

6. Conclusions

Tallest	European	high-rise	buildings,	built,	in	progress	or	planned,	represent	a	variety	of	locations	for	such	
objects	in	the	European	cities.	They	are	present	not	only	within	existing	groups	of	high-rise	buildings,	shaped	by	
decades,	as	is	the	case	with	La	Défense	in	Paris	or	Moscow	City	developed	from	the	90s.	Such	buildings	are	also	
located	in	areas	with	high-rise	buildings,	among	low	buildings	of	the	city	centres	or	relatively	close	to	such	areas.	
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Thus,	further	areas	of	the	city	are	engaged	in	shaping	its	skyline,	as	 is	the	case	in	London’s	Southwark,	where	
the	London	Bridge	Tower	has	been	erected.	Tallest	European	high-rise	buildings,	like	the	Gazprom	tower,	may	be	
erected	as	single	buildings	in	the	locations	peripheral	to	the	historic	urban	city	centre,	outside	of	heavily	built-up	
areas.

Modern	 tall	 buildings	 change	 the	 spatial	 image	 of	 the	 European	metropolises,	 and	 new	 designs	 intend	
to	bring	about	such	changes	in	some	cities.	An	analysis	of	current	and	planned	locations	and	forms	of	high-rise	
buildings	in	Europe	allows	us	to	conclude	that,	in	the	future,	these	buildings	are	likely	to	increasingly	emphasise	the	
individual	character	of	the	metropolises	of	Europe	and	highlight	the	specificity	of	their	centres	or	locations,	and	not	
only	exacerbate	the	phenomenon	of	“Americanisation”	of	the	image	of	some	European	cities.

Ednotes

1		Naberezhnaya	Tower	–	268	m	high	–	RTKL	&	ENKA	Architectural	Office,	2007;	Imperia	Tower	–	239	m	high	–	NBBJ,	2010;	
nearing	completion:	Eurasia	Tower	–	305	m	high	–	Swanke	Hayden	Connell	Architects;	Federation	Towers	–	tower	A:	360	m	
high,	tower	B:	243	m	high,	spire:	506	m	high	–	ASP	Schweger,	NPS	Tchoban	Voss;	Mercury	City	Tower	–	322	m	high	(380	m	
with	the	spire)	–	M.M.	Posohin,	F.	Williams,	G.L.	Sirota;	under	construction.:	City	Palace	–	250	m	high	–	RMJM;	City	Hall	and	
City	Duma	–	308	m	high	–	M.D.	Hazanov,	A.A.	Nagavitsyn,	A.	Odud,	M.	Kałasznikowa,	R.	Grigorewskij.

2  Tokyo	Millennium	Tower	–	concept	of	a	vertical	district	of	the	city	in	a	840-m-high	cone-shaped	tower	with	170	storeys,	useable	
area	of	more	than	1	million	sq.	m,	able	to	accommodate	60	thousand	people	(http://www.fosterandpartners.com/projects/0504/
default.aspx).

3		 I.	Trusewicz,	Gazprom sięga nieba,	Rzeczpospolita,	183,	8th	August	2011,	p.	B6.
	 Consent	for	the	construction	of	the	high-rise	building	was	obtained	in	2011.	Construction	is	to	be	completed	in	2018.
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Il.	1.	Panorama	La	Défense	z	planowanym	wieżowcem	Tour	Generali	(pośrodku),	 
proj.	Valode	&	Pistre	architectes.	Dzięki	uprzejmości	Valode	&	Pistre	architectes

Ill.	1.	Panorama	of	La	Défense	with	Tour	Generali	planned	for	construction	(in	the	middle),	
copyright	Valode	&	Pistre	architectes.	Courtesy	of	Valode	&	Pistre	architectes

Il.	2.	Hermitage	Plaza,	proj.	Foster	+	Partners.	Dzięki	uprzejmości	Foster	+	Partners

Ill.	2.	Hermitage	Plaza,	copyright	Foster	+	Partners.	Courtesy	of	Foster	+	Partners




