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Yhdysvalloissa New Jerseyssä vuonna 1981 syntynyttä Kirsten Dunstia pidetään oman sukupolvensa 
lahjakkaimpana näyttelijänä. Hänen Saksasta kotoisin oleva isänsä työskenteli  yleislääkärinä ja hän en 
saksalais-ruotsalaista sukua oleva yhdysvaltainen äitinsä oli  taiteil i ja ja gallerian omistaja. Kirsten in 

eurooppalaiset juuret johtivat hänet hakemaan Saksan kansalaisuutta vuonna 2011, minkä seurauksena 
hän on nyt sekä Yhdysvaltojen, että Saksan kansa lainen. 
 
Hän löysi intohimon näyttelemiseen jo hyvin varhain, tehden ensimmäisen roolisuorituksensa 

kuusivuotiaana Woody Allenin elokuvassa Oedipus Wrecks: lyhytelokuva, joka valmisteli  hänet tulevaa 
roolia varten Tom Hanksin tyttärenä The Bonfire of the Vanities vuonna 1990. Vuonna 1993 Dunst sai 
ensimmäisen kokemuksensa tieteiselokuvien genreistä näytellessään Hedril iä Star Trek: The Next 
Generation -sarjan seitsemännen kauden seitsemännessä jaksossa. 

 
11-vuotiaana Kirsten Dunst sai laajamittaista tunnustusta näytellessään Claudiaa Brad Pittin ja Tom 
Cruisen rinnalla elokuvassa Interview with the Vampire ja hänet palkitti inkin roolista Golden Globe -

palkinnolla parhaasta naissivuosasta vuonna 1995. Hänen roolisuorituksensa elokuvissa Little Women, 
Jumanji ja The Virgin Suicides saivat niin ikään tunnustusta ja toimivat uran ponnahduslautoina. Vuodesta 
1999 lähtien Dunst näytteli  romanttisissa komedioissa ja draamakomedioissa, kuten esimerkiksi Drop 
Dead Gorgeous, Bring It On, Get Over It sekä Crazy/Beautiful. 

 
Kirsten Dunst saavutti maailmanlaajuista kiitosta roolistaan Mary Jane Watsonina jättituotannossa Spider-
Man. Tämä trilogia, joka kuvattiin vuosina 2002-2007, auttoi Kirsteniä saavuttamaan suuren suosion 

Hollywoodissa. Spider-Man oli  kaupallinen ja maailmanlaajuinen menestys.  
 
Tästä lähtien Kirstenin elokuvauraan on kuulunut sekä maailmanlaajuisia jättimenestyksiä , että 
intiimimpien ja yksityisempien tekijöiden teoksia, jotka ovat antaneet hänelle mahdollisuuden kehittää 

monipuolisen sekä tarkoin harkitun uran. Romanttiset komediat kuten Wimbledon, romanttiset 
tieteiselokuvat kuten Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tai tragikomediat kuten Cameron Crowe’s 
Elizabethtown vuonna 2005, ovat vahvistaneet hänen imagonsa monipuolisena tulkitsijana. 

 
Vuoteen 2006 kulminoitui yksi hänen intiimimmistä ja ylistetyistä rooleistaan, Marie Antoinette Sofia 
Coppolalta. Dunst saavutti paljon kiitosta viattomuuden ja herkän kauneuden tulkitsemis estaan. 
 

Vuonna 2008 Kirsten Dunst näytteli  Simon Peggin rinnalla Britti l äisessä komediassa How to Lose Friends 
and Alienate People. Hänen seuraava roolinsa oli  naispääosa Ryan Goslingin vastanäyttelijänä 
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romanttisessa draamassa All Good Things, jossa hän näyttelee ränsistyneen lähiseudun naista, joka 
katoaa. 

 
Vuonna 2010 Kirsten Dunst päättää siirtyä kameran taakse. Hän ohjasi lyhytelokuvan Bastard, jonka 
ensi-ilta oli Tribecan Filmifestivaaleilla ja esitettiin myöhemmin Cannesin Filmifestivaaleilla. Juuri tämän 
kunnianarvoisilla punaisen maton festivaaleil la Kirsten Dunst sai yhden tärkeimmistä huomionosoituksista 

uransa aikana: parhaan naispääosan palkinto vuonna 2011. Palkinnon hän sai roolistaan Lars von Trierin 
science-fiction-elokuvasta Melancholia, missä hän esitti  masentunutta naista maailmanlopun 
kynnyksellä. Elokuva, jossa näyttelee Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland ja Charlotte Rampling, sai 

paljon kiitosta ja Dunstia ylistettiin. Dunst voitti  roolistaan useampia palkintoja, kuten Us National Society 
of Films -kriitikoiden parhaan naispääosan palkinnon. 
 
Vuonna 2013 Kirsten Dunst näytteli  Evena omaperäisessä elokuvassa Upside Down,  joka kertoo 

rakkaustarinaa kahdesta rinnakkaismaailmassa elävästä henkilöstä.  
 
Vuonna 2014 julkaistaan Hossein Aminin viimeisin trilleri The Two Faces of January, missä Kirsten esiintyy 
Viggo Mortensenin ja Oscar Isaacin kanssa. Tammikuussa alkaa Jeff Nicholsin tieteiselokuvan Midnight 

Specialin kuvaukset, jossa Kirsten Dunst esittää naispääosaa Joel Edgertonin ja Michael Shannonin 
rinnalla. 
 

Kirsten Dunst tunnetaan myös laajamittaises ta avustustyöstään pääasiassa Pediatric AIDS Foundation-, 
The Art of Elysium- ja Invisible Children -järjestöjen parissa. Hän myös osallistuu usein naisia ja lapsia 
auttaviin varainkeruutapahtumiin. The Art of Elysium on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa vakavasti 
sairastuneita lapsia. 

 
 
 

Lisätietoa: 
 
L’Oréal Finland Oy     Jenny Hyvärinen 
Professional Products Division    Communication manager 

L’Oréal Professionnel      jenny.hyvarinen@loreal.com 
       +358(0)40593 5939 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:jenny.hyvarinen@loreal.com

