
 

 
 

MOD.AIDS: experimento de imagem/moda decolonial 
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RESUMO 

Mod.Aids surge com intuito de recriar imagem de moda numa perspectiva decolonial, 

transgredindo a norma LGBTfóbica e sorofóbica/aidsfóbica que silencia pessoas 

dissidentes sexuais/gêneros. É dedicado aos designers de moda negros gays Patrick Kelly 

(1954 - 1990)  e Will Smith (1948 - 1987), que faleceram de Aids e deixaram um legado 

para a indústria da moda. A estética é inspirada na técnica de pintura dripping. Para o 

aporte teórico, cito (SANTOS, 2020) que analisa o conceito decolonial de moda e seus 

usos, apontando uma estrutura racista no campo da moda ocidental. (BROW, 2018), 

comenta que a indústria da moda foi moldada por uma longa história de significados 

raciais, sexuais, e de gêneros. E (PELÚCIO, 2007) que reflete sobre a politização da AIDS 

no Brasil, provocando na comunidade LGBTQIAP+ a reconstrução da imagem de si. 

Mod.Aids é a uma provocação a partir dos ativismos sobre dissidências sexuais/gêneros 

e movimento HIV/Aids, com um olhar sensível e potente, que rompe com a ideia de um 

vírus moral e passa a pensá-lo como um vírus político principalmente para a comunidade 

LGBTQIAP+ que consome moda, refletindo o impacto e o efeito colateral da Aids, 

ampliando a visão para a pluralidade do público que no século XXI dessa indústria, onde 

a moda também tem a responsabilidade de reeducar as novas gerações para um mundo 

livre dos estigmas da Aids e a da LGBTransfobia. 
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