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Annan Information
Vad jag mest tyckte om romanen är att Shylock får tala mycket om många intressanta saker än
han någonsin kommer att göra i The Merchant of Venice, där han uppenbarligen har
minnesvärda linjer, men inte många av dem. När psykologiska författare anpassar Bards lekar,
ålägger de ett värdesystem som han inte delar. Sådana avskedanden kommer så ofta från de
alltför unga och okunniga om de politiska striderna och oförklarliga beteenden i det förflutna
eller från de journalister som genom sin sportkonkurrensanalys av politiken har gjort mer än

rättvis andel för att fördröja den politiska debatten. För andra användningsområden, se
Köttfärs (disambiguation). Jag närmade mig det med lite ånger, för jag är inte så angelägen om
tanken på omarbetande Shakespeare och jag har inte alltid gått med Howard Jacobsons arbete
tidigare, men jag hittade Shylock är mitt namn tankeväckande, roligt, djupt och mycket läsbar.
Antonio, Bassanio och Portia, Lorenzo och Jessica lever lyckligt någonsin efter alla, det vill
säga, förutom Shylock. Nu är jag i en fälla som jag aldrig kommer att kunna fly från: den här
novellen gjorde att jag vill återuppleva leken som jag tror att jag kommer att få mer ut av
Shakespeare-versionen efter att ha läst Jacobson-versionen. Förintelsens skala är ofta så
oförståelig för det moderna sinnet att det tar historierna från individer som Vladek Spiegelman
för oss att förstå dess sanna grymheter. Men när han inte gör det skriver han en bok om
rockbandet Tears for Fears. I en tidigare inkarnation som akademiker skrev Jacobson en
underbar bok om Shakespeare med de sena Wilbur Sanders, Shakespeare's Magnanimity, och
kanske den roligaste saken om Shylock Is My Name är passande den snygga lägen som den
läser och läser om spelet var det beställt att återföra.
Hållbarhet, universalitet, livskraften hos bard. Story fortsätter under annonsen Denna serie
kommer att fortsätta i juni, med en exklusiv förhandsvisning av Anne Tylers Vinegar Girl, en
återförsäljning av The Taming of Shrew. Han vet också att hans mor-och farföräldrar, särskilt
hans farfar, var otroligt intelligenta. Han föreläste vid University of Sydney i tre år innan han
återvände till England där han lärde engelska på Selwyn College. Portia är Plurabelle, kändis
värd för en tv-show, kök rådgivare Antonio en snobbish esthete med förtryckta homosexuella
längtan. Plurabelle har under tiden blivit förälskad i Barnaby, en vacker pojke som inte har
någon ansenlig sysselsättning eller inkomst. Inte bara skratta högt humor, men det finns gott
om det, inklusive underbara skämt om omskärelse och onani.
Det suger fortfarande. Det har varit många stora judiska apologer bland författare genom
århundradena, men Howard Jacobson är en av de bästa. Åh Gud, de tröttnade henne och
tänkte att vägen för att nå henne var att skämma bort henne eller att smickra henne, den här
som tog henne en Hermes Birkin väska i läppstiftets färg hade han blivit tillsagd att hon alltid
hade på sig, den som bär en Guerlain läppstift fallet av Swarovski kristaller och en ensam
diamant, läppstiftet själv färgen på vad forskare hade sagt till honom var hennes favoritväska.
Han behandlar så djupt, men humoristiskt, med frågor som involverar mig varje dag - judisk
identitet, vår plats i den bredare kulturen som vi är med, allvarlig antisemitism. Berätta för
eleverna att "Hamlet" är en studie i horisonter av personlig befrielse, och de kommer att falla
iväg, förbryllas. I alla avseenden hade alla aspekter av våra liv från kulturella, politiska till
tekniska, sina gener i åttiotalet. När han inte poppade över till Japan för att titta på
pappersvikter såg han inte ut att ha mycket att göra. "Jag betalar folk", förklarade han. Det var
kanske oundvikligt att han skulle hamna med Merchant of Venice i Hogarth-företaget. Med
tanke på mina förväntningar är det kanske inte förvånande att det här är hur boken kände mig.
Och Strulovitch har massor av fråga - om sin plikt som en make till en fru som saknade en
stroke, om sin roll som pappa till en dotter desperat att komma ifrån honom, om sin tro och
hans identitet och om de är en och Detsamma, om huruvida det är judiskt nu är det något
annat än att vara judiskt då. Han har länge blivit beundrad för sin förmåga att framhäva även
de svåraste frågorna med sin akrobatiska humor, och ingen författare är bättre lämpad att tolka
Merchant of Venice: s skildring av raseri, barmhärtighet och förräderi genom en modern lins. I
dessa saftiga, ojämnaste wisecracking squabbles, kommunicerar Jacobson verkligen med
Shakespeare's play och retar lacunae och justerar tystnadens tyngd.
När vi hör om Shylocks svar på Jessicas elopement verkar det som om han är mer orolig över

att guldet Jessica stal än att hans dotter är borta. Han avvisar tanken att hans religion gör
honom annorlunda från Antonio, eller Portia, eller de andra kristna karaktärerna som både
utnyttjar och plågar honom. Dessutom är han författare till Bardfilm: The Shakespeare och
Film Microblog. Det är verkligen en som tenderar att göra människor obehagliga idag, även
om djupet av dess antisemitism är tvivelaktigt, är Shylock ju i vissa avseenden den mest
sympatiska karaktären i leken. Men romanen fördömer knappast Strulovitch för hans hårda
övervakning av hennes beteende, som är porträtt som barnslig och förgäves. Borges historia
sammanfogar också den litterära karaktärens upprörande ursprung, även om den välsignelse
han ger för den döende mannen, till det mänskliga hatets otillgängliga ursprung. För länge
kommer ingen av dem kvar. "Vad gäller judar, Strulovitch musas att" judar har blivit så
försiktiga nu.
Ailinn å andra sidan har blivit uppvuxen av nonnen av Sankt Brigids kloster och barnhem. Det
är inte så att han inte får ta friheter med det ursprungliga arbetet - det är hela poängen - men
Jacobson försöker komma undan utan bindväv till hela romanen. Du kan argumentera för att
Shylocks hat och önskan om hämnd är ett naturligt resultat av hans omständigheter. En aspekt
av Shylocks exemplifierande kraft ligger i det han berättar om teater, hur han bygger på
teaterens primära energi av rollspel, sin väg att hålla upp en spegel mot dem som tittar och
lyssnar. Shylock har materialiserat sig i moderna England (aldrig riktigt förklarat hur) och
möter Simon Strulovitch i kyrkogård. För att besegra en kvinnlig antagonist, kommer vår
hjälte på en stund att behöva slå henne, skjuta henne, explodera henne eller driva en spelning
genom hennes onda svarta hjärta, och de flesta är obehagliga med det även när hon verkligen
förtjänar det. Dovs patter blir gradvis ett slags memoir och tar oss tillbaka till sin barndoms
terrors. Harold Blooms magisterarbete, Shakespeare: Uppfinningen av Människan har som sin
centrala avhandling tanken att Shakespeare var den första författaren för att allvarligt gripa
med människors egna innersta psykologiska plågor uppfann väsen. Bloom definierar detta
som "personlighet" vad det innebär att vara mänsklig. Jag går in. Jag går till musrummet. "De
saktade till ett stopp några meter från altaret. I årtionden coachades landets folk till att alltid be
om ursäkt, aldrig komma ihåg det förflutna, aldrig vara arg, emasculating män och förneka
sina lustar. Det är fantastiskt hur bra det här hänför sig till vissa problem idag, men för att se
att du måste göra en del av din egen analys.
Till läsare överallt alla de bästa till jul och en lycklig 2017. Men sammankomsten berättade för
samlingen att inte leta efter orsaker genast, för att inte tillskriva den ambition eller stress eller
anda av konkurrens och avund som råder i Gyllene Triangeln. Medan vi i allmänhet inte
försöker redigera eller aktivt moderera kommentarer, förhindrar vårt spamfilter att de flesta
länkar och vissa nyckelord läggs ut och vidarebefordran förbehåller sig rätten att ta bort
kommentarer av någon anledning. Plury har förkastat bestämmelsen om sin fars vilja, som
tillhör tre tester för ryttare, ersätter lyxbilar för guld och silver och en VW-bägare för hylsan
och väljer den vackra, felfritt Barnaby som, som maskerar som mekaniker, väljer att arbeta på
VW. I 2004 års filmanpassning av Merchant är Al Pacinos berömda skildring av Shylock
sympatisk och betonar hans offer och humanitet. Tillsammans mylar de över Shylocks
historia, far-dotterspänningar och ljuder av judarnas anseende då och nu.
Jones gör en anmärkning på uppdrag av de som efterlämnas av utvecklingen i modern tid. Vid
avskärmning av Portia och hennes följeslagare av alla återlösande egenskaper berövar han oss
historiens förödande och kritiska grusomhet. Det kan hjälpa till att åtgärden äger rum ca 5 mil
bort från var jag växte upp så jag kan bilda landskapet etc. Två onda kvinnor med
doktorander i rad, kan Hollywood vara så progressiv? Tretton i själva verket tjugotre i

utseende. Läcker. En levantinprinsessan. Mina andra favoritdelar - en nära sekund - var
Shylocks konversationer med sin döde fru. Jude skall ha mitt kött, blod, ben och alla, du
kommer att förlora mig en droppe blod.
Och så ser jag andra judar, som inte känner så, och som åtnjuter mer jödiskhetens
gemensamitet, är en del av familjen, judithundens ritualer. Berättaren förklarar här tydligt hur
Strulovitch känner sig om Beatrice, men Shylocks Jessica är lika inblandad. För Tyler är själva
tanken på att tömma shrewen uppenbarligen avstängd. Utställningen går från 25 september
2016 till 1 januari 2017. Shylocks raser talar till Shakespeares ständiga utmaning till sin publik.
Under de första kanske 50 sidorna var jag starkt påminrad om vår kanadensiska författare
Mordecai Richler, som skrev så färgfullt av den judiska erfarenheten i Montreal (tänker på St.
Den eponymous köpman Antonio, lånar en stor summa från Shylock, en judisk moneylender.
Men han var bara en man, en enda frettingbunt av idealistisk avund. "Ibland" berättade han för
sina elever på handelsskolan i Stockport, som han var dekan för, "även de lyckliga och
begåvade kan känna att deras liv är pantsatta till en förvirrande sorg."
Jag hittade det hela ett nöje både för sin tankeväckande innehåll och som en gripande läsning.
Medan de krossande elementen i spelen discomfit publiken, tjänar härdigheten lite syfte. Han
handlar amusingly med den oacceptabelt självrättiga Portia och har uppriktigheten att beröva
henne av "Känslighetens kvalitet" är inte ansträngd "tal och ge den till juden med motiveringen
att, Jesus är en jude, koncepten om barmhärtighet och medkänsla är ursprungligen judiska.
Jacobson utmanar de traditionella antisemitiska tolkningarna av Shakespeares mest utövade
spel. Han kan inte förstå den förstörelse den här mannen kommer att göra på allt han håller
mest kära. Skulpturen tänds under nätterna med hjälp av solpaneler. Ordalydelsen gjordes så
bra och det byggde upp historien perfekt.
Jag är säker på att många av er är tillräckligt säkra i ditt intellekt för att erkänna att det är roligt
att ha kul med Shakespeare. Kommer Flynn att göra Gertrude till en Gone Girl-style femme
fatale. Jacobsons romaner tenderar att svänga på en central tabuinfatuering (som att vara kär i
sin svärmor i Zoo Time); I Shylock är My Name, tar Jacobson på sig en fars oedipala motvilja
att låta hans kära dotter driva in i en annan mans armar, speciellt om den andra mannen inte är
judisk. Dessa anpassningar kan ta honom mot kornet, men hej, det här är trä med vildkors,
ändå, så kom i spåret. Det är ett uttalande. Jag skrev en roman som parodierade allt, Zoo Time,
och de läste inte heller. Jacobson trivs tydligt och njuter av lekens pussel som en finsmakare
med ett komplext vin som frodas i sina teman kärlek, hämnd, förlåtelse och rättvisa och
utforskar vad det innebär att vara judiskt då och då. Historien är inställd i modern tid, men
Shylock själv importeras, oförändrad, från slutet av The Merchant of Venice. För att komma
till den här finalen släpper Jacobson in i en slags Shakespeare-logik som gör att hans
karaktärer kan ledas blint av övertygelse, passioner och autentisk bekvämlighet (en sidstecken,
D'Anton, är särskilt otroligt). Fira oberoende bokhandelns dag den 30 april på Boswell Books,
Books and Company. Strulovitch bjuder in Shylock i sitt hem, och den äldre mannen sätter sig
i med störande snabbhet.

