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UM FILME SOBRE 
OS 

JOY DIVISION 

C ontrol inaugurou a mostra paralela  
Quinzena dos Realizadores do Festival  
de Cannes, em 2008, na véspera do 27º 

aniversário da morte de Curtis. Conta a história do 
carismático vocalista dos Joy Division, Ian Curtis, até ao 
momento do seu trágico suicídio. Control documenta as 
relações de Ian Curtis com a sua mulher, Deborah, e a sua 
amante, Annik. Retrata a sua batalha com a epilepsia e o 
caminho para o sucesso com a sua banda, os Joy Division. 

Control vai para além da música 
dos Joy Division, porque segundo o 
realizador Anton Corbijn, “O filme contém 
música, mas não é um musical”.  

 
«Não queria fazer um filme 

relacionado com a música porque me 
parecia previsível demais» reforça 
Corbijn.  

 
Não obstante, clássicos como 

“Love will tear us apart”, “Atmosphere” 
“She’s lost control” (que inspira o título 
do filme) e “Transmission” não podiam 
deixar de estar presentes na banda 
sonora. 



Control desmonta alguns mitos relativamente ao uso de 
drogas que nasceram em redor da vida de Ian Curtis e que 

perduram até aos dias de hoje. Nas palavras Corbijn: “Espero 
que os espectadores entendam que tentei fazer um filme de 
verdade e não uma biografia do rock”. 

A fotografia é a preto e branco com forte contraste, o que 
lhe confere uma atmosfera condizente com a personalidade 
atormentada de Curtis. 

O realizador, o holandês Antoin Corbijn, 52 anos é 
relativamente novato no mundo do cinema, mas tinha já deixado 
a sua assinatura em diversos videoclips de grupos como 
Depeche Mode ou os U2 e é um conhecido fotógrafo. 
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Os Joy Division (1976-1980) 
Tudo começou quando Ian Curtis conheceu os restantes 

membros da banda num concerto de Sex Pistols a 4 de Junho de 
1976. 

Origem do nome: O nome veio do livro "House of Dolls", de 
     Karol Cetinsky. Nesse livro Joy Division (Divisão da Alegria) é 

     o nome dado para a área onde as mulheres judias são 
mantida prisioneiras e "oferecidas" sexualmente aos oficias nazis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Após a morte de Ian Curtis os restantes membros da banda 
formaram os New Order que exploraram sonoridades mais 

electrónicas e líricas menos intimistas. 

Membros da banda: Ian Curtis – voz ; Bernard Albrecht – 
guitarra; Peter Hook – baixo; Stephen Morris – bateria 



Ian Curtis  
 
Ian nasceu em Stretford, 
Grande Manchester, 
Inglaterra em Julho de 1956. 
Teve uma infância pouco 
tranquila.  
 
Ao longo da sua adolescência 
foi construindo um universo 
particular de referências 
literárias que iam de J:G. 
Ballard a Nietzsche, de 
William Burroughs a Franz Kafka e musicais: Doors, Velvet 
Underground, Iggy Pop. Com apenas 19 anos casou com Deborah 
Woodruffe. Aquando as gravações do 1º álbum dos Joy Division, 
Unknown Pleasures, foi pai de uma menina. Ian na sua vida particular 
era uma pessoa calma e reservada, mas em palco transformava-se. 
Frequentemente efectuava uma dança bizarra e um tanto 
descoordenada, fruto dos frequentes ataques de epilepsia que o 
assaltavam, por vezes até em concerto, levando o público a pensar 
que se tratava da performance de Ian. 
 
Em Maio de 1980, com as gravações de Closer já concluídas e após 
uma bem sucedida digressão europeia, a banda preparava-se para 
uma digressão nos Estados Unidos. A 2 de Maio, Curtis deu o seu 
último concerto. A última canção que interpretou foi “Digital”. A 18 de 
Maio de 1980, sofrendo com os ataques de epilepsia, sem saber como 
lidar com o seu talento e dividido entre o amor pela sua mulher e filha 
e o amor por Annik, enforcou-se na cozinha de sua casa.  
Tinha apenas 23 anos. 

 

Não fora a primeira vez que tentara o suicídio. Duas ocasiões 
anteriores foram relatadas: em Janeiro e Abril de 1980, cortando os 
pulsos e com barbitúricos. Não obstante, deixou os que o rodeavam 
em choque… 

 Joy Division : Birmingham 2-5-80 last JD concert 



   
             Rute Lopes 
                                     Professora de Matemática 

   
 

Ficha Técnica 
 

  Elenco: Sam Riley, Samantha Morton,   
  Craig 
  Parkinson, Joe Anderson, Nigel Harris,  
  Nicola 
  Harrison, Toby Kebbell, Alexandra  
  Maria Lara 
  Realizador: Anton Corbijn 
  Género: Drama 
  Estreia: 22 de Maio de 2008 
  Duração: 121 minutos 
 

A crítica 
 
“Imensamente mais do que a biografia musical do convulso Ian Curtis, 
CONTROL é a aquilatação de um invulgar ser humano (...) As imagens, 
num marmóreo e areado preto e branco, hipnotizam e ressoam.”  

José Miguel Gaspar, Jornal de Notícias 

“Há algo de profundamente comovente (e bressoniano...) no despojamento 
com que esta primeira obra para cinema de Anton Corbijn se furta à 
tentação do retrato pop hagiográfico e se despe de todo o decorativismo/
senti-mentalismo para ficar a sós com o(s) fantasma(s) de Ian Curtis”. 

Vasco Baptista Marques, Expresso de... 
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CAPA DO DISCO “CLOSER”  - 1980 

 b iblioteca 

escola secundária de ponte de lima 
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