
Mugo, pseudoniem van Moeraert Hugo, geboren op 03/03/1953 te Gent, is etser tekenaar. Hij studeerde weten schappen aan het 
St.-Gregoriuscollege te Ledeberg van 1965 tot 1972, en van 1972 tot 1974 aan de Koninklijke Rijkswachtschool te Brussel en te 
Gent, specialisatie fotografie en Wetenschappelijke Politie. Hij volgde avond  onderwijs, algemene artistieke opleiding, tekenen van 

1978 tot 1984 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. En van 1984 tot 1986 specialisatie etsen.

--------

Zijn werken bestaan vooral uit handgekleurde aquatinten en suikeretsen, potlood- en pentekeningen en gemengde technieken. 
Een aristocratische zweem hangt over zijn prenten. Hij verzorgt regelmatig illustraties in diverse dagbladen, tijdschriften en 

bijzondere uitgaven.

--------

Naast zijn grafisch werk met uiteenlopende thema’s over rechters, advocaten, kastelen en bordelen, vliegende vissen, goo-
chelaars en jongleurs, veelal erotisch getint, bouwt de kunstenaar ook installaties rond zijn oeuvre, zoals in 1986 als deelnemer 
aan Anti-Chambre met ‘Chambre de Mugo’ te Gent. Hij verhuist dan zijn volledige woon- en leefruimte en atelier naar de galerie 

met meubels, boeken, kasten en allerlei prularia met achtergrondmuziek.

--------

In 1991 vertimmerde de artiest de dépendance van galerie De Zwarte Panter te Antwerpen in ‘Cabinet Gantois lntime’. Mugo is 
dan acteur in zijn eigen decor. Hij is dan steeds geflankeerd door zijn trouwe butler Roland, die de link naar zijn Anglofiele werk en 

Ensor doortrekt.

--------

In 2002 bouwde de artiest in Gent in Het Geuzenhuis en in 2011 in de Zebrastraat een rariteitenkabinet rond zijn indrukwekkende 
verzameling oud speelgoed.

--------

In 2004 verscheen het boek ‘Een reis door Mugoland’, in blikken doos en in 2011 ‘delenda est belladonna’, beide Uitgeverij 
Oogachtend.  

--------

Naast zijn plastisch werk en tentoonstellingen in binnen- en buitenland nam Mugo ook deel aan het vertelfestival in Gent in 1992 
met Haven- en Taxiverhalen. In 1995 en 1996 was hij acteur-chauffeur in het televisie programma ‘Taxi’ voor de VTM.

--------

Mugo is een anglofiele romanticus, illusionist, epicurist, visser op grote snoeken, lid van de Magicians Club of  London since 1976, 
Professor in de Pommologie since 2008, illustrator criminele geheimzinnigheden, verzamelaar van blikken speelgoed en bizarre 

curiosa in mint condition en bewonderaar van Jean Ray, Jacques Brel, Edgar Allan Poe en Oscar Wilde.
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