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Texten till denna fabel kunde handla om 

loppan som möter en wallaby. Blodsugaren 

och gräsätaren har mycket skilda förvänt

ningar inför mötet, möjligen gör de upp i 

godo genom att bestämma sig för att hoppa 

i kapp. Loppan inser inte hur många hopp 

den måste prestera på ett enda wallabyhopp. 

På ett annat plan har den klassiska etsnings

konsten i denna bild stämt möte med ett 

modernistiskt textilcollage. Även här finns 

en utsatthet i villkoren för mötet. Inser tras

orna att syrorna blixtsnabbt kan förgöra 

dem? Konstnären inser det dock och styr 

processen så att loppan och wallabyn kan 

genomföra sitt egendomliga samtal. Insåg 

loppan till sist att den bara behövde göra ett 

hopp rakt in i pälsen på wallabyn för att 

segra i både denna och kommande hopp

tävlingar? Så triumferar även trasorna i 

pressen, när de väl fixerats i trycksvärtan 

kommer syran inte längre åt dem. 

Att några bitar tårtpapper, stramalj och 

gasväv kan resultera i en sådan sedelärande 

historia kan konstnären tacka mjukgrunds-

etsningen och akvatinten för. Med dessa 

teknikers hjälp kan han överföra det klippta 

och klistrade collagets teknik till etsning. 

Pressen trycker in de främmande materialen 

i den mjuka grunden, en bred akvarellpensel 

med stoppfernissa tecknar figurerna och till 

sist är det några schabloner i plast som plac

erar ut färgfläckarna, en beskrivning vars 

översiktliga enkelhet inte bör förleda be

traktaren att underskatta det minutiösa 

hantverket. 
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