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Osobní 
Narozen 24. 2. 1980 — Colombo, Sri Lanka 

Vzdělání 
Teorie filmové a multimediální tvorby | 2014—2021 
Ph.D. (2021) 
Filmová a televizní fakulta akademie Múzických umění v Praze (FAMU) 
Kamera | 2007—2013 
MgA. (2013), BcA. (2010) 
Filmová a televizní fakulta akademie Múzických umění v Praze (FAMU) 
Aplikovaná informatika | 2001—2005 
Bc., Vysoká škola ekonomická (VŠE), Praha 

Pracovní zkušenosti 
Kameraman | 2007―současnost 
Celovečerní a krátké filmy, dokumenty, TV seriály, videoklipy, reklamy, trikové záběry (na volné noze) 
Výběr z filmografie na www.vidu.cz/films 
Pedagogická činnost | 2014―současnost 
FAMU – interní pedagog na katedře kamery. Výuka colour gradingu a vedení studentských cvičení. 
Webdesigner | 2000―2010 
Na volné noze 

Profesní a jazykové dovednosti 
Profesní dovednosti 
Zkušenost se snímáním a postprodukcí v několika filmových i digitálních formátech  – 35mm, 16mm, 4K, 
apod. Velmi dobrá orientace v digitálním workflow. Praktická znalost kolorování (DaVinci Resolve). 
Solidní teoretická znalost stereoskopie. 
Jazyky 
Hovoří plynně česky, anglicky, německy a domluví se sinhálsky. 

Členství v profesních sdruženích 
Asociace českých kameramanů (AČK) | 2010―současnost 
Člen prezídia | od roku 2015 

Ocenění a uznání 
Nejlepší kamera| 2014 
FAMUFest – Amanitas (Director’s Cut) (režie Jakub Šmíd, DC4K RED, FAMU, 2015) 
Uznání Jaroslava Kučery ― cena Asociace českých kameramanů udílená studentům FAMU | 2014 
Nováček (režie Jakub Šmíd, 35mm, FAMU, 2013) 
Talent roku 2012 
Jeden z nejtalentovanějších mladých českých kameramanů dle prof. Jaromíra Šofra, AČK.  Anketa 
Hospodářských novin (12/2011) 
Cena děkana FAMU | 2010 
Za vynikající studijní výsledky a pečlivost při přípravě uměleckých projektů 

Reference 
Prof. Marek Jícha, AČK 
Uznávaný kameraman, prezident Asociace českých kameramanů 
Prof. Jaroslav Brabec 
Uznávaný kameraman a režisér, vedoucí Katedry kamery FAMU. 
Prof. Vladimír Smutný, AČK 
Kameraman oskarového filmu Kolja (1996), velmi uznávaný soudobý český kameraman

  

Vidu Gunaratna AČK 

Kameraman
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