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Daniel Castonguay, a Canadian Photographer lives in Montreal. He was born in Dolbo, Quebec, in 1965. 

Obtained a professional electrical engineer degree in 1989. Winner of several awards in international 

competitions as well a multiple participation in local and international exhibitions. 

- Was there anything specific that you can remember that made you want to become a photographer? 

The only word that comes to my mind is "Freedom". In my case and in my photographic practice, I 

always wanted to be free, to do my business all alone without schedule. Of course, there are always 

times when you have to meet your commitments, but nothing more. 

- Were your parents supportive about you wanting to become a photographer? 

I started photography at a young age, I was 13 years old. My parents supported me in the sense that 

they let me do it. Now, being older myself, I understand that when your child practices something 

constructive, you have to leave him some air so that he flourishes. 

- Did your schooling affect your creative development in any way? 

It is quite difficult to say. I am basically a very practical person who tries to understand things, and that is 

probably what motivated me to study engineering. I really like the structural dynamics and the beautiful 

geometrically harmonized sets and I think it shows through in my imagery. 

- Tell us about your favorite exposure style…  

In the style of photography that I exploit, which basically starts with street photography, there is not 

really any decorum as to how it all works. I take pictures on the fly when my intuition tells me to do it. 

So, to say if it's my favorite style, I have a little trouble saying when I have no control over what's going 

on in the set. 

 



- How did you light the picture? 

As I shoot mostly in gray and rainy weather my raw photos are rather flat in terms of lighting. In the 

post-production work, I proceed to a dodging/burning pre-processing to give a little life to my imagery. 

- How much do you research your subjects before photographing them? 

The research I do resides in locating places which must in a certain way be alive and animated. However, 

Montreal is a pretty hectic city and there is no shortage of opportunities. 

- What camera were you shooting with? 

For the past 10 years I have been shooting with a Pentax K-x. I know, it is technically outdated but I like 

it and it gets the job done. It is small, robust and has never let me down. 

- Regarding the transition from film to digital – when did it happen for you? 

In the 90s and early 2000 there was a gray period when film began to be abandoned and digital and its 

post-production tools looked more like toys instead of fulfilling a function of "Dry Lab" as we know 

today. I have been about ten years producing only things without really being interested in the results. I 

would say that the official transition was made in 2009 with the acquisition of the Pentax K-x. 

- What was the first digital cameras you started using? 

As I was a diehard Pentax user who started with the legendary K1000 film camera, and that the latest 

affordable model at the time was the K-x, I never asked myself any question and switched to it. 

- Are you very hands on with the post processing of the digital files? 

My photography style means that all of my images go through a post-processing stage. I learned 

photoshop by myself since the web is full of learning resources and I adapted several processing 

methods that suited me, resulting in the imaging style that you already know. 

- How do you feel about the transition from film to digital? 

Honestly, for having worked as a freelancer contributing to a local newspaper during the darkroom era, I 

would tell you that with digital technology, it's much simpler. Just minimizing the hardware to produce 

the images simplifies a lot. It is certain that purists will say that digital technology has killed the essence 

of photography which was to produce chemically as at the very beginning and I agree, but I would ask 

these same purists to produce for newspapers and their speeches would likely change. 

- Is there anyone, anything that you haven’t photographed yet that you’d like to? 

One of the notorious fathers of pictorialism photography, Alfred Stieglitz, once said "Where there is 

light, one can photograph ...". In this perspective, I still have a lot to see and in the style that I practice, 

rather focused on the "moment", I have no specific objectives but rather let myself be seduced by 

surprises. 

- Do you still find photography challenging even after all this time? 



Absolutely, except that my work philosophy has changed a lot since I work with an intention and that I 

follow a direction for which I have set the guidelines. The intention to illustrate moments of everyday 

life in a personalized way, hence the name of my unique series "Quotidian life". 

- Do you have any tips for an aspiring photographer who’s picking up a camera for the first time? 

Do your own thing and follow your instinct, it's your best ally. 

- Thanks a lot for your interest, you can include any details you want to talk about… 

Thank you for giving me the opportunity to talk a little about my work, thanks to readers, have a great 

day all and stay safe. 

 

 

. متحصل على شهادة الهندسة 1965دانيال كاستونغاي مصور فوتوغرافي كندي، مستقر حاليا في مونلاير، ولد في دولبو، الكيبك، سنة 

، إضافة الى 2020مطلع سنة  25. حاز دانيال كاستونغاي على عديد الجوائز في مسابقات دولية، بلغ عددها 1989في الكهرباء سنة 

ض محلية وعالميةمشاركات متعددة في معار .  

 

  هل تتذكر وجود شيء محدد جعلك تريد أن تصير مصور فوتوغرافي؟-

الكلمة الوحيدة التي تتبادر الى ذهني هي "الحرية". في حالتي هذه وفي ممارستي للتصوير الفوتوغرافي أريد دائما أن أكون حرا ألنجز -

عليك فيها االلتزام بتعهداتك، لكن ليس أكثر من ذلكعملي متحررا من الجداول الزمنية. طبعا هناك دائما أوقات  .  

  هل وجدت مساندة داخل العائلة حين قررت أن تحترف التصوير الفوتوغرافي؟-

بدأت التصوير الفوتوغرافي في سن مبكرة، كنت حينها في الثالثة عشرة من عمري. ساندني والداي بمعنى أنهما تركاني أفعل ذلك. -

فهم أنه حين يمارس طفلك شيء بناء عليك أن تفسح له المجال حتى يتطور ويثمراآلن، في عمري هذا أ . 

 هل أثرت دراستك على تطورك اإلبداعي بأي شكل من األشكال؟-

من الصعب قول ذلك. باألساس، أنا شخص عملي للغاية أحاول دائما فهم األشياء وربما هذا ما دفعني الى دراسة الهندسة. أحب حقا -

ت الهيكلية والمجموعات المتناسقة والجميلة هندسياً وأعتقد أنها تظهر في صوريالديناميكيا . 

 أخبرنا عن أسلوب التعريض المفضل لديك-

نمط التصوير الفوتوغرافي الخاص بي الذي ينطلق باألساس من فوتوغرافيا الشارع ال يتضمن في الحقيقة أي تزويق حول كيفية -

حين يخبرني حدسي بذلك. لذلك أجد القليل من الصعوبات إذا تعلق األمر بإخبارك عن أسلوبي حدوث األشياء. ألتقط صوري بسرعة 

  .المفضل حين أفقد السيطرة على مجريات األمور في المجمل

 ما هي الطريقة التي تعتمدها في اضاءة الصورة؟-

- األوقات الرمادية، حين يكون الطقس ممطرا.  صوري الخام تكون في العادة مسطحة على مستوى اإلضاءة وذلك ألني أصور غالبا في

  .في مرحلة المعالجة الالحقة أعتمد تقنيات التفتيح/ التغميق إلضفاء القليل من الحياة لصوري

 الى أي مدى تبحث عن مواضيعك قبل تصويرها؟ -

- ألحوال، مونلاير مدينة في حركية عالية البحث الذي أقوم به يدور باألساس حول المواقع التي يجب أن تكون ديناميكية وحية. في كل ا

  .وفرص إيجاد ما أبحث عنه متوفرة دائما



  ما هي آلة التصوير التي تستعملها؟-

منذ عشر سنوات. أعلم أنها قديمة الطراز من الناحية التقنية لكن هذا ال ينفي أني أحبها كما أنها تنجز  Pentax K-x أصور باستخدام -

هي صغيرة وقوية ولم تخذلني أبًداالمهمة المطلوبة منها ف . 

 فيما يتعلق باالنتقال من الفيلم إلى الرقمي، متى حدث ذلك بالنسبة لك؟-

- كانت فترة رمادية حين بدأ التخلي عن الفيلم واالتجاه الى الرقمي الذي بدا إضافة الى أدوات المعالجة  2000في التسعينات وأوائل سنة 

ن باللعبة، باإلضافة الى أداء المختبرات الجافة كما نعرفها اليوم. أمضيت عشر سنوات تقريبا في إنتاج الالحقة الخاصة به أشبه ما يكو

مع امتالكي كاميرا 2009أشياء دون اهتمام حقيقي بالنتائج. أود القول إن انتقالي الرسمي من الفيلم الى الرقمي تم سنة   Pentax K-x. 

  ما هي أول كاميرا رقمية استخدمتها؟-

أحدث طراز بسعر مقبول  Pentax K-x ، وكانتK1000 بدأت مع "كاميرا الفيلم" األسطورية Pentax بما أني مستخدم وفي لعالمة-

، هكذا انتقلت الى التصوير بها ولم أطرح أي سؤال على نفسي أبدا2009حينها، سنة  .  

 ما مدى المامك بتقنيات المعالجة الالحقة للملفات الرقمية؟-

- لتصوير الخاص بي يتطلب مرور جميع صوري بمرحلة المعالجة الالحقة. تعلمت العمل على برنامج الفوتوشوب بنفسي، أسلوب ا

 .الويب مليء بموارد التعلم كما أني قمت بتكييف العديد من طرق المعالجة التي تناسبني، مما أدى إلى أسلوب التصوير الذي تعرفه بالفعل

من الفيلم إلى الرقمي؟ما هو شعورك حيال االنتقال  -  

بصراحة، وبما أني عملت كمستقل لحساب صحيفة محلية فترة "الغرفة المظلمة" أود القول إن األمر أكثر بساطة مع التكنولوجيا -

ت جوهر الرقمية، مجرد تقليل األجهزة في انتاج الصور يسهل الكثير. من المؤكد أن المحافظين سيذهبون للقول إن التكنولوجيا الرقمية قتل

التصوير الفوتوغرافي في وجوب مروره باإلنتاج الكيميائي بداية، أوافق ذلك، غير أني أحب أن أطلب هؤالء المحافظين أنفسهم انتاج 

 .الصحف ومن المحتمل أن تتغير خطاباتهم

 هل هناك أي شيء لم تقم بتصويره بعد وترغب في تصويره؟ -

أحد أباء التصوير الفوتوغرافي، ألفريد ستيغليتز، قال ذات مرة "حيث يوجد ضوء، يستطيع المرء أن يصور..." باالنطالق من هذا -

د المنظور لألشياء، يمكنني القول إنه ال يزال لدي الكثير لرؤيته بواسطة األسلوب الذي أمارسه، بدالً من التركيز على "اللحظة"، ال وجو

لكن بدالً من ذلك أخير أن تغريني المفاجآت ألهداف محددة . 

 هل مازلت تجد تحديات في التصوير بعد كل هذا الوقت؟ -

طبعا، باإلضافة الى فلسفة عملي التي عرفت عدة تغيرات منذ أصبح لدي الكثير من العمل، لذلك اتخذت اتجاها وضعت بناء عليه مبادئ 

ليومية بأسلوب شخصي، من هنا تحديدا انبثق عنوان سلسلتي الفريدة "حياة يوميةتوجيهية. كان ذلك بهدف تصوير لحظات الحياة ا ". 

 هل لديك أي نصائح لمصور طموح يلتقط الكاميرا للمرة األولى؟ -

 .افعل ما تريد واتبع حدسك، ذلك أفضل حليف لك-

 ...شكرا جزيال الهتمامك، يمكنك تضمين أي تفاصيل أخرى -

دث قليالً عن عملي، أشكر القراء، أتمنى لك يوًما رائعًا وابقوا آمنينشكًرا إلعطائي الفرصة للتح . 

 



 





 

 









 


