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Произведението „Радикална тактилна поетика” допълва и надгражда идеята за 

„Феноменологичен автопортрет”, която е развиваща се във времето серия от специфични 

рисунки. При създаването на автопортретите, огледалото е заменено с рефлектиращата страна на 

осезанието, очите на рисуващия са затворени, а за източник на информация се ползва лявата ръка 

в контакт с лицето. По своята същност те са визуализация на крайно субективно усещане за допир, 

което е затворено единствено в съзнанието на докосващия – докосван, действаща страна 

в  производствения акт на рисунката. Произведенията от сериите „Радикална тактилна поетика” и 

„Феноменологичен автопортрет” могат да се съпоставят с цитат от Морис Мерло-Понти. Целта на 

интертекстовото включване е да се усили степента на мислене при естетическата рефлексия. 

Думите на философа са следните: „Квази „рефлексивното” удвояване, рефлексивността на тялото, 

фактът, че то се докосва, докосвайки, че се вижда, виждайки, не се състои в издебването на една 

активност на свързване зад свързаното... самовъзприятието (самоусещането казва Хусерл) или 

възприятие за възприятието не обръща онова, което улавя в обекта, и не съвпада с един 

конституиращ източник на възприятието: фактически аз не успявам изцяло да се докосна, 

докосвайки, да се видя, виждайки...1.  
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