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Prijs Bratislava International Film Festival en 4 

British Independent Film Awards 2007,  

Control is een aangrijpende biopic over Ian Curtis 

(1956-1980), songer-songwriter en boegbeeld van de 

postpunkgroep Joy Division. Vanuit Manchester 

veroverde de groep de internationale muziekscène. De 

verlegen gemeenteambtenaar Ian Curtis groeide uit tot 

een talentrijk performer die op het podium zich kon 

bevrijden van zijn innerlijke verscheurdheid. Deze nam 

echter niet af naarmate zijn succes groeide, integendeel. 

Op 23-jarige leeftijd volgde ‘the end’. Vandaag kent hij 

met songs als ‘She’s Lost Control’ een revival als 

cultfiguur. De inmiddels beroemde Nederlandse 

fotograaf Anton Corbijn (1955) was van jongsaf een fan 

van Joy Division. Toentertijd reisde hij speciaal naar 

Groot-Brittanië om een optreden van Joy Division bij te 

wonen. 27 jaar na Curtis’dood schetst hij een eerlijk, 

schrijnend portret van zijn idool, dat hij ooit ontmoette. 

Corbijn, die sinds 1979 in Londen woont, weet in zijn 

debuutfilm de leefwereld van de jonge Curtis in een 

schitterende zwartwitfotografie te vatten. En dit zonder 

bijzondere effecten, maar zo intens dat de Engelse acteur 

Sam Riley geheel lijkt samen te vallen met de echte Ian 

Curtis. De cineast weet op meeslepende wijze diens 

grenzeloze eenzaamheid, schaamte om zichzelf en 

schuldgevoelens in beeld te brengen. Met nadruk stelt 

Corbijn dat zijn film geen muziekfilm is, maar een 

psychologisch beeld brengt van een tragisch, talentrijk 

artiest, die de realiteit niet aankon en voor wie het succes 

op het podium evenmin een uitkomst bood. Bovendien 

geeft Control op authentieke wijze de geest van die tijd 

weer. In Cannes werd de film door pers en publiek 

toegejuicht en als de grote revelatie beschouwd. 

Aangrijpend mooi.  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0421082/ 
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