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Today, it's hard to immagine a young and beautiful person 
who looks forward to their own old age with particular fondness. We live in 
times when advanced age is associated with something unattractive, useless, 
marginal, damned to oblivion. These are the kind of perceptions that the art-
ist Yoni Léfevre chose to challenge. In her “Grey Power” project, a collabori-
ation with photographer Nick Bookelaar, she proves that many seniors have 
nothing to do with these stereotypes, in being an inspiring, wholesome and 
very active generation, from whose wisdom we should all learn to benefit.

It all began with the artist visiting an elementary school, 
where she asked the children to make drawings of their grandparents. Out 
of the artwork that followed, she chose pieces by four kids, aged 10-11 years 
old, which served as the basis for real portraits – reenacting the originals 
in detail. Yoni also included the plethora of funny, supernatural attributes 
that the grandchildren adorned their drawings with. Although the idea 
seems pretty straightforward, the whole does carry a pretty profound mes-
sage. During this process, it became clear that the grandparents in ques-
tion had no shortage of activities they were involved in: football, gardening, 
ironing, cooking, cleaning, taking care of fish in an aquarium, or painting. 
The young creators seem to recognize great individualities in them. Léfe-
vre went on to say that, contrary to common perception, kids never see 

their grandparents as grey or “dried-out”, but rather as happy, passionate 
people, who are full of life, and know how to make a child's day special.

Denying any ground to the passage of time is an almost 
universal desire, and old age almost seems to evoke repulsion – shown 
mostly in contrast to the visual qualities of youth, instrumentally deemed 
to a losing game. But chasing after beauty, a race in which the media un-
deniably have a hand, is not the only way we can understand temporality. 
“Grey Power” was made with the hope that we can change our perception 
about getting older, and about the people who helped make this world 
what it is today. 

Thanks to an overwhelming praise of the project, the 
artist is now working on an expansion. We hope that it will soon be possible 
to tame the question of elderliness, which undeniably has its positive and 
happy side. The one of which, hopefully, we will all be part of. Yoni Léfe-
vre's project was nominated for the Social Talented Award 2013, and was 
awarded the special mention.  

Copyrights: Nick Bookelaar, www.040fotografie.nl. Concept& art direction: 

YoniLéfevre, www.yonilefevre.com.

Grandparents 
through  
a child's eyes
Are you sometimes worried about aging? Well, you 
shouldn't! Yoni Léfevre, a Dutch artist, shows us how 
joyful and full of color it can be.
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Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, będąc jeszcze młodym i pięk-
nym, ze szczególnym upodobaniem myślał o swojej starości. W dzi-
siejszych czasach bowiem stary równa się nieatrakcyjny, niepo-
trzebny, marginalny, skazany na zapomnienie. Naszą percepcję 
próbuje zmienić holenderska artystka Yoni Léfevre, która wraz 
z fotografem Nickiem Bookelaarem za sprawą projektu „Grey po-
wer” udowadnia nam, że wielu seniorów nie pasuje do tego stereo-
typu, będąc inspirującym, pełnowartościowym i bardzo aktywnym 
pokoleniem, z którego mądrości warto czerpać.

Artystka odwiedziła szkołę podstawową i poprosiła uczniów o na-
rysowanie ich dziadków. Do swojego przedsięwzięcia wybrała pra-
ce czworga dzieci w  wieku 10–11 lat, które później posłużyły za 
impuls do odtworzenia ich jako prawdziwe portrety, z  dbałością 
o  zachowanie szczegółów z  ilustracji. Yoni wydrukowała również 
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Dziadkowie 
oczami dzieci
Przeraża was starość i nie chcecie o niej myśleć? 
Niepotrzebnie! Holenderska artystka Yoni Léfevre 
udowadnia, że może być kolorowa i pełna radości.
Tekst anna dobrydnio
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wszystkie zabawne atrybuty, które były dowodem na to, że dziadko-
wie jawią się w oczach wnucząt jako superbohaterowie! Choć pomysł 
wydaje się bardzo prosty, to całość niesie za sobą głębokie przesłanie. 
Okazuje się bowiem, że staruszkowie z prac bynajmniej nie narzeka-
ją na brak zajęć, nierzadko potrafiąc oddać się wielu aktywnościom: 
grze w piłkę, uprawianiu ogrodu, prasowaniu, gotowaniu, sprzątaniu, 
zajmowaniu się rybkami w akwarium czy malowaniu obrazów. Mali 
twórcy widzą w  nich wielkie indywidualności. Léfevre tłumaczy, że 
w  odróżnieniu od większości społeczeństwa, dzieci nie postrzegają 
swoich dziadków jako szarych i „zasuszonych”, ale jako szczęśliwych, 
pełnych życia ludzi z  pasjami, którzy sprawiają, że życie najmłod-
szych jest kolorowe.

Żyjemy w  czasach, w  których powszechną praktyką stało się niwe-
lowanie najmniejszych nawet oznak upływu czasu, a  starość bu-
dzi niemalże odrazę. Ukazywana najczęściej w  kontekście wyglądu 

i  w  kontrze dla młodości, przegrywa już na starcie. Pogoń za pięk-
nem podsycana przez media to nie jedyny pryzmat, przez jaki moż-
na spojrzeć na przemijanie. Projekt „Grey power” został stworzony 
w nadziei, że zmienimy swoje myślenie o samym starzeniu, jak i o lu-
dziach, którzy w dużej mierze przyczynili się przecież do tego, jak wy-
gląda świat, w  którym obecnie żyjemy. W  związku z  mnóstwem po-
zytywnych reakcji na serię portretów artystka planuje powiększyć ją 
o kolejne prace. Miejmy nadzieję, że uda się z czasem oswoić temat 
starości, która ma swoją ważną pozytywną i radosną stronę. W końcu 
sami też kiedyś będziemy dziadkami.

Projekt Yoni Léfevre był nominowany do nagrody Social Talented 
Award 2013 i otrzymał wyróżnienie. 

więcej projektów można obejrzeć na stronie internetowej  
www.yonilefevre.com

Staruszkowie bynajmniej nie narzekają na 
brak zajęć, nierzadko potrafiąc oddać się 
wielu aktywnościom.


