
 

NIKE TIGHT OF THE MOMENT: UMA COLEÇÃO INSPIRADA PELA ARQUITETURA EM MOVIMENTO  

Legging inspirada em Xangai celebra edição de N+TC Tour realizada na cidade 

As leggings são hoje um dos principais itens no guarda-roupa da mulher moderna e ativa. As variações 

possíveis são infinitas, mas colocar arte em uma peça de vestuário destinada ao movimento apresenta 

desafios distintos. No caso da mais nova coleção Nike Tight of the Moment (NTM), os designers usaram 

uma técnica de projeção 3-D e trabalharam em dezenas de versões para superar esses desafios.  

Inspirada numa importante mudança cultural que incentiva um estilo de vida mais saudável, a NTM x N 

+ TC Tour Xangai busca retratar o espírito da cidade e sua paixão por esporte. O projeto Nike Tight of the 

Moment se conecta ao Nike + Training Club Tour de 2015, que tem início no dia 08 de março, em Xangai, 

onde milhares de mulheres se reunião para um dia de treino cheio de eventos eletrizantes, focados em 

inspirar, promover e motivar atletas de todos os níveis.  

DETALHES DO DESIGN DAS LEGGINGS  

A legging NTM x N+TC Tour Xangai, com edição limitada, encontra beleza nos contrastes. Fotografias 

diurnas e noturnas do skyline eclético da cidade são trabalhadas em vermelho e preto, fundindo-se com 

gráficos fluídos. A forma dos desenhos urbanos foi impressa no tecido para acompanhar o contorno das 

pernas e os movimentos naturais do corpo. Durante todo o processo de desenvolvimento, a equipe de 

design da Nike trabalhou em testes de aplicação 3-D visando identificar a posição ideal das estampas, 

para que as obras de arte valorizassem o corpo em movimento.  

"O posicionamento dos gráficos é fundamental na concepção do Nike Tight of the Moment ", diz Jamie 

Lee, diretora de design de Women’s Training. "Seguindo a nossa filosofia de projetar sobre o corpo em 

movimento, nós estrategicamente colocamos estampas e cores para realçar e valorizar a forma 

feminina." 

BENEFICIOS PARA PERFORMANCE 

O visual arrojado de Xangai é representado pelo tecido da legging Nike Pro, criada para melhorar a 

performance da atleta, e feita com Dri-FIT extremamente suave. Isso afasta a umidade da pele e faz com 

que a calça se adapte ao corpo, acompanhando seus movimentos. As leggings possuem, ainda,  forro de 

reforço, costuras planas ergonômicas, e uma cintura desenhada para o conforto –recursos que 

promovem livre circulação tanto para treinos como para o dia-a-dia. 

"Nós sabemos que a cor pode desempenhar um papel fundamental na motivação e inspirar nossas 

atletas a se movimentar e ir além do seu limite", diz Lee. "O vermelho é uma cor auspiciosa na cultura 

chinesa que simboliza alegria, celebração e boa sorte. Não há melhor maneira de iniciar a turnê N + TC 

do que com esse tom dinâmico!" 

 



 

SÉRIE NIKE TIGHT OF THE MOMENT 

O NTM x N+TC Tour conta com uma série de modelos limitados Nike Pro, inspirados em três cidades: 

Xangai, Los Angeles e Estocolmo. O modelo de Xangai é o primeiro desta série, e está agora disponível 

no site nike.com. Enquanto o N + TC tour continua a circular o globo neste ano, a Nike vai lançar as 

leggings de Los Angeles (abril) e Estocolmo (maio), prestando homenagem às cidades fundadoras da 

turnê. Fique ligado no Nike News para os próximos lançamentos da coleção. 


