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fotograf okänd, bilden används med
tillåtelse från cherryfamiljen

Moki Cherry med gäster under utställningen Utopier &
Visioner på Moderna museet i Stockholm 1971.
Don Cherry vid pianot.

Moki Cherry
Konsten och musiken. För Moki och Don
Cherry var det ingredienser i det större
allkonstverk som var livet. De inspirerade
varandra, gick parallella vägar. Nu visas
hennes konst – en konst som står på egna
ben, men där Don Cherrys musik många
gånger är en del.
av thomas millroth
oj 3 2016
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MOKI CHERRY

landsbygd, då måste jag

MOKI CHERRY
HEMMET SOM SCEN

nämna Tågarp, där ju Moki och Don
Cherry slog sig ner 1970. Snabbt ett centrum. Vi rör oss inte självklart i en urban miljö.
I den här formvärlden går det inte att förbise musiken. Hellre
än formvärld skulle jag skriva människans kärna. Ja, så pretentiöst
vågade konstnärer och musiker tänka och verka. Tanken på det
gemensamma levde ännu. Med rötter i jazzen svämmade musi-
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”scenen är ett hem, hemmet är en scen.” Moki och
Don Cherry uttalade inte bara
sin vilja – de levde den. Tillsammans. Hela deras tillvaro
omvandlades till en kreativ
process som pekade mot att
det var livet och själva levandet i sig som var den konst de
ville uttrycka.
Moki själv beskrev det som
att ”vi var varandras musa.
Jag älskade hans musik och

ken över av strömmar från hela världen. Multi kulti? Inte riktigt
så enkelt.
i dag finns strikta tråkmånsar som skulle tala om appropriering.
Men då var det inte fråga om att sno något från någon minoritet,
hur skulle man kunna sno något som borde vara gemensamt?
Och frågan vem som var först hoppar vi över. Det handlar
mer om den förändring som föreslogs av konst och musik i ett
öppet flöde. Sambandet mellan den dansanta, transartade musiken
och konsten resulterade inte i en avantgardistisk visuell hållning.
Konsten ville vara affischer, böljande, drömska, textilapplikationer, där material och motiv vaggade mig i balans. Oaggressivt. Det
var nytt och det skar på tvärs mot den rörelse som samtidigt ville
skapa konst som propaganda; numera stendöd (ofta redan då!).
Drömmarna var mångfärgade och Moki Cherry skapade bilder
av detta, inte utan skarp kritisk blick på tidens samhälle. I en tid
då textilkonsten åter kom på dagordningen skapade hon textilkonst som överskred textilkonstens tekniska begränsningar; hon
gjorde bild, som råkade vara tygbaserad, vilket gav kroppsnära,
fysisk känsla.
jag tänker på moki och Don Cherry i ett sammanhang av under-

jordiska rottrådar, rhizom. Oberoende av plats och tid bär de frukt
av och till. Det kan vara ett flöjtsolo av Don Cherry, en böljande
ikonisk textil full av material- och färgprakt. Vad som föregick eller
kom sedan blir ointressant. Den tankefiguren ska glömmas, för
Moki och Don Cherry gjorde det i sitt täta spel mellan musikens
och bildens rytmer och klanger. Då vi talar om rhizom finns ingen
början och inget slut bara ett intensivt nu, ett mitt i. Där rörde
sig inte bara Don Cherrys musik men också tidens underground-

spelande. Han inspirerade mig till att uttrycka mig visuellt och Don älskade min
konst”.
Don Cherry var den kände jazzmusikern
från USA, Moki – eller Monika Karlsson
som var hennes tidigare namn – hade
gått Beckmans i Stockholm och var textildesigner och konstnär. Under några år
skapade de ett gemensamt allkonstverk
i ordets allra vidaste mening, ändå föll ofta
Moki Cherry i glömska, kanske beroende
på Dons kändisskap, kanske beroende på
att Don var man, Moki kvinna.

1967 döper de sitt projekt till Movement
Incorporated. Den 19 juli samma år genomförs den första helkvällen på ABF-huset
i Stockholm. Moki skapade dekoren,
kläderna och till och med de handgjorda
biljetterna och musiken spelades av Don
Cherry, Bernt Rosengren, Brian Trentham,
Maffy Falay, Bengt ”Frippe” Nordström,
Torbjön Hultcrantz och Leif Wennerström.
På väggarna hänger Mokis tygapplikationer och rummet är fyllt av levande ljus och
rökelser i en mycket avslappnad miljö som
Keith Knox hängivet beskriver i brittiska
oj 3 2016

▼

M

oki cherry (1943-2009) påminner om vad konst
kunde hoppas på. Och ville vara. Det kan kännas
litet vemodigt. Det var en tid, 1960 och 70-talet,
av allvar så fyllt av lek att inga andra regler gällde
än framtidens. Vilka de nu var. Mycket olika vår
egen tid. Jag måste sjunka in i den gamla romantiska tanken om
tidsandan för att förstå vad Moki Cherrys återkomst på konstscenen har att berätta.
Redan i fjol presenterades ett magnifikt glömt verk från 1981
i en samlingsutställning på galleri Ping Pong i Malmö. Höghusen
växer välsignade av kooperationens evighetsslinga, medan en galen
bilist skitar ner och en mor med barn skriker av fasa över samhällets kvinnomyter, typ ormen i paradiset. Men en självsäker kvinna
betraktar eländet utan att förlora modet. Hon är nog en släkting
till den berömda Superbrud, som Kristina Elander, en av Mokis
medutställare, skapat. Ingen av dem tål struntprat. Precis som andra
i tiden som Marie Louise Ekman och Sture Johannesson. Mokis
textilier hör hemma i det konstnärliga sammanhanget. Självklara,
nästan naiva, formuleringar som sliter masken av varje förutfattad
mening för att söka drömmen. Gycklande extas och ironi i svängiga former, ibland med eko från Kalifornien, fast här anpassade till
landsbygd och svenskt politiskt raseri.

fotograf okänd, bilden används med
tillåtelse från cherryfamiljen

Don Cherry och barn i Moki Cherrys
lägenhet i Gamla Stan på 1960-talet.

”Under några år skapade de ett gemensamt allkonstverk
i ordets allra vidaste mening, ändå föll ofta Moki Cherry
i glömska, kanske beroende på Dons kändisskap, kanske
beroende på att Don var man, Moki kvinna.”

oj 3 2016

turen i Stockholm. Under 1968 leder Don
studiecirklar för ABF och på de privatinspelningar som finns hör man hur musiken inte är skild från det övriga livet. Barn
springer omkring, röster talar – och musik
spelas. Don leder musiker som Rosengren
och Maffay Falay och de spelar och diskuterar om turkiska rytmer, om hur viktig
andningen är för musiken, om improvisationens betydelse. De är ute i skogen och
de får besök av indiska musiker. Gränser
förflyttas och musiken blir större.
I en intervju berättar Don Cherry: ”Orga-

nic Theatre startade med att jag och Moki
åkte från stad till stad. Nu ingår en mängd
människor som vi har kommit i kontakt
med. Det är som en universell familj över
hela världen… Vi har samma kärlek till
musiken, och musiken har växt och är
organisk. Och alla har vi växt tillsammans.”
Musiken genomgår förändringar, den fria
improvisationen får större betydelse, melodierna mindre. Samtidigt finns lekfullheten kvar, tillika strävan efter det enkla
(som ibland var väldigt svår).
Hösten 1970 flyttar familjen Cherry in

▼

Jazz Monthly. Det är ett pågående skeende,
utan början eller slut, organiskt.
Bara några dagar senare åker de ner till
Köpenhamn i en bil fylld av instrument,
tyger, symaskin med mera. De bjuder in
musiker till konsthallen Charlottenborg,
Moki gör affischer, syr kläder där några av
musikerna blir till insekter och Don Cherry
till en tiger. En kompis till dem tillverkar
fyrverkerier. Kvällen blir långt mer än en
musikalisk händelse.
Under 1967 och 1968 är Don och Moki
ett energicentrum för den alternativa kul-
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foto: prallan alisten/moderna muséet

MOKI CHERRY

Moki Cherry: Brown Rice, 1975
© Moki Cherry

”Det var nytt och det skar på tvärs mot den rörelse
som samtidigt ville skapa konst som propaganda;
numera stendöd (ofta redan då!).”
press. Och många drömska skallar. Drömmen om det naturliga utan
stil och gräns.
moki cherry är tillbaka.

På Malmö konstmuseum inreddes
ett rum för Moki och Don Cherry inom ramen för utställningen
Ropen Skalla Konsten åt alla. Utställningen omfattade konsten
1960-1980 och blev en skanning av mentaliteten i tiden. En kontext
som gjorde Cherry-rummet desto tätare. Välkomnande, inkluderande. Applikationer, skivomslag, filmer, musik. Sinnena sammanvävda.
Rummet fick mig att återuppleva åtskilliga konserter och gestaltningar av musikens rum, till exempel på Moderna museet,

i den gamla skolan i Tågarp i Skåne.
”Hemmet är en scen” blir än mer verkligt.
Musiker från Sverige och hela världen
är på ständiga besök. Musik spelas hela
tiden, Moki har sin studio, livet pågår, livet
blir konst. Hur Don Cherry inspireras och
påverkas av det gemensamma projektet
speglas inte minst av att han slutar spela
på klubbar. Han vill ha större scener där
Mokis tygapplikationer, kläderna och allt
annat får ta plats och bli en del av framträdandet. Projektet förnyar sig och breder
ut sig, de turnerar, bor i bilen med familj och
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då Pariskommunen åter aktualiserades 1971. Innerliga försök
att låta det individuella språket spegla ett slags kollektiv rytm.
Flummigt? Men det inkluderande och samtidigt originella språket
står sig. Moderna museet i Stockholm visar en fantastisk samling
av verk signerade Moki Cherry, där varje enskilt stycke får dela
med sig av tidens andedräkt. Sånger om en framtid som aldrig
kom.
■
fotnot. utställningen på moderna museet i stockholm,
moment

– moki cherry, har förlängts och kommer nu
8 januari 2017.

att pågå till den

hund. Moki blir en allt större del av musiken när hon även börjar spela harmonium.
Det blir turnéer med Rikskonserter genom
Sverige. De startar en teater i Tågarp. Spelar in barnprogram för radion. Projektet får
nya namn, Organic Music, Organic Music
Theatre med mera.
Överallt dit de kommer skapar Moki
ett hem. På ett märkvärdigt sätt skapas en
trygghet samtidigt som allting löses upp,
rummet för konsten blir större, de musikaliska ramarna bryts upp, allting sker i nuet.
För Moki var det kärleken som höll ihop

det, poetiskt har hon uttryckt det som att
de hade möjligheten ”att uppleva kärlek –
att ge kärlek – att ta emot kärlek – att dela
kärlek i livet – att få det att fungera genom
arbete”.
Don och Moki Cherrys betydelse för
svenskt musik- och kulturliv går inte att
överskatta. När det gäller Don Cherry är
det något vi länge vetat. Nu är tiden inne
även för Moki Cherry. De gjorde mycket
tillsammans. Men precis som Don stod
även Moki på egna ben.
magnus nygren
oj 3 2016

