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We will try to publish the monthly Brazilcartoonews initially, in digital mode, but 
already thinking about leading to paper in a close future.
This second edition is well illustrated by a team of talented cartoonists that
cooperate with the Brazilcartoon: Mattias,Mello e Ray. We want to open space in
the following works for other cartoonists beautify our editions.

The texts and interviews are also great. Even with almost any content toward the
controversial subject that is the similarity and plagiarism of cartoons.

We know that for many cartoonists to face their work being assessed is not very
pleasant. Then we could leave this issue that bothers not only the cartoonists, as
the organizers and jurors of events of humor aside and deal with less
controversial teams. But thinking well, it is important to note that this is a big
problem and that has to be deal by everyone.

Therefore, in the name of cartoon, you will read in this second edition of
Brazilcartoonews an interview with the cartoonist Rahim, creator of C. IEC,
which is now a reference for participants of salons and, more importantly, a lot of
help for the jury.

We even did a poll with organizers of events of humor about cartoons and
cartoonists alike (that are not unusual) that win contests for design of humor.

The brazilian cartoonist Mattias, author of a controversial column in
Brazilcartoon, Rats of Hall, talks about the father of plagiarism. The great father
cartoonist Pena is also one of the interviewed by the portal.

That's it!As strange as it seems this edition has more texts that designs. Even if a
picture is worth a thousand words ...

Until the next Brazilcartoonews!

Vamos tentar publicar mensalmente o Brazilcartoonews inicialmente digital, mas já
pensando em sair no papel num futuro próximo.
Esta segunda edição está bem ilustrada graças a uma equipe de cartunistas
talentosos que colaboram com o Brazilcartoon: Mattias, Mello e Ray. Queremos
inclusive abrir espaço nas edições seguintes para outros cartunistas embelezarem
nossas edições. Os textos e entrevistas também estão ótimos. Mesmo com quase
todo conteúdo voltado para o assunto polêmico que é a similaridade e o plágio de
cartuns.

Sabemos que muitos cartunistas que ao depararem com sua obra sendo avaliada não
será muito agradável. Então, poderíamos deixar este assunto que incomoda não só
os cartunistas, como os organizadores e jurados de eventos de humor de lado e
abordar temas menos polêmicos. Mas pensando bem é importante reconhecermos
que existe um grande problema e que tem que ser encarado de frente por todos.

Por isso, em nome do cartum vocês vão ler nesta segunda edição do
Brazilcartoonews uma entrevista com o cartunista Rahim, criador do C.I.E.C., que
hoje é uma referência para participantes de salões e, principalmente, no auxílio aos 
jurados.

Fizemos ainda uma enquete com organizadores de eventos de humor e cartunistas 
sobre cartuns similares (que não são inéditos) ganharem concursos de desenho de 
humor.
O cartunista brasileiro Mattias, autor da polêmica coluna no Brazilcartoon Ratos de
Salão, fala sobre o pai do plágio. O grande cartunista Pena Pai também é um dos
entrevistados pela equipe do portal.

É! Por incrível que pareça esta edição tem mais textos que desenhos. Mesmo que
uma imagem vale mais do que mil palavras...
Até o próximo Brazilcartoonews!

Diretor do Brazilcartoon
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BBrraazziillccaarrttoooonn:: When did you
start drawing and what is your
academic formation?

RRaahhiimm:: I started drawing when
I was 10 and with the help of a
painter. But I started drawing
officially at the age of 16 to the
Jovalduz Humor Magazine. I
d o n ' t h a v e a c a d e m i c
formation, but this is my 18th
year teaching cartoon at my art
school. Of course, my students
are following my way.

BBrraazzii llccaarrttoooonn:: HHooww ddiidd tthhee iiddeeaa ffoorr tthhee TTaabbrr iizz
AAssssoocciiaattiioonn ccaammee oouutt??

RRaahhiimm:: I always walk in a rainy day and find my ideas. We
were a small group and I told them about Tabriz Cartoon
Association and they got excited. It has been 8 years since
its establishment.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: TTooddaayy yyoouu aarree iinn ffrroonntt ooff tthhee rreessppeecctteedd
TTaabbrriizz AAssssoocc iiaattiioonn..  TTeellll  uuss  aa  lliittttllee  aabboouutt  tthhee    aacctt iioonnss  ooff  
tthhee aassssoocciiaattiioonn..

RRaahhiimm:: Managing Tabriz Cartoon Museum, website of
Tabriz Cartoon Association, holding international cartoon
contests, publishing cartoon books and magazines
(Caricareh), holding cartoon professional programs

BBrraazziillccaarrttoooonn:: IIrraann iiss rreessppeecctteedd wwoorrlldd wwiiddee iinn sseevveerraall
aarreeaass,, ssppeecciiaallllyy iinn ccaarrttoooonn.. IItt iiss aa ggrreeaatt rreeffeerreennccee oonn
wwoorrlldd ''ss pprroodduucctt iioonn aanndd oorrggaanniizzaattiioonn ooff bbiigg eevveennttss.. HHooww
ddoo  yyoouu  sseeee  tthhiiss??  WWhhaatt  ssttiimmuullaatteess  tthhee  ccoonnssttaanntt  bbiirrtthh  ooff  
ggrreeaatt IIrraanniiaann ccaarrttoooonniissttss??

RRaahhiimm:: Press in Iran really care about publishing cartoon.
They don't like to publish editorial cartoons and have
troubles. Lots of magazines have been banned in recent
years because of printing editorial cartoons. But cartoon
doesn't have this problem. Iranian people are humorous and
witty people. They use ironic words in their sentences. Of
course it's because of a historical reason. This may be the 
reason for constant birth of great Iranian cartoonists.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: HHooww ddiidd tthhee iiddeeaa ooff ccrreeaattiinngg aa ccoommmmiitttteeee
ttoo eevvaalluuaattee ssiimm iillaarr ccaarrttoooonnss aanndd ppllaaggiiaarriissmm ccaammee oouutt??

RRaahhiimm:: One of my friends named Ehsan who is a cartoonist
and lives in a small city, suggested this to me because he
thought I was acceptable among cartoonists.And I agreed.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: WWhhaatt aarree tthhee ccrriitteerriiaa ffoorr cchhoossiinngg tthhee
mmeemmbbeerrss ooff tthhee CCoommmm iitttteeee??

RRaahhiimm:: They are the greatest cartoonist that exists. Of
course, there may be other great cartoonists, too, but the
members I chose are both active and online and they own
great websites, magazines or media.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: HHooww tthhee eevvaalluuaattiioonn pprroocceessss ttoo cchheecckk
ccooiinncciiddeennccee oorr ppllaaggiiaarriissmm wwiillll bbee ddoonnee??

RR aa hh ii mm :: Comments will be sent to
Committee and at the end, these comments
will be placed in a very specialized password-
protected part in CIEC's website and will be voted after a
week. The results of votes will be announced in a public part of
the website and if the contest or cartoonist violates the rules,
he/she will be placed in the Black List.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: HHaavvee yyoouu eevveerr ffaacceedd ddrraawwiinnggss ffrroomm
ddiiffffeerreenntt aarrttiissttss tthhaatt ccooppyy ootthheerr''ss iiddeeaa?? IInn ccaassee ooff tthhee aarrtt iisstt
tthhaatt rreeccyycclleess hhiiss oowwnn iiddeeaass ttoo aacchhiieevvee ggoooodd ppoossiittiioonnss oonn
hhuummoorr ddrraawwiinnggss,, iiss iitt mmoorree oorr lleessss pprreejjuuddiicciiaall ffoorr tthhee
ccoonntteesstt?? DDoo yyoouu ccoonnssiiddeerr tthhiiss ccaassee aass aa llaacckk ooff ccrreeaattiivv iittyy
oorr aa mmaalliicciioouuss aarrttiiff iiccee??

RRaahhiimm:: Yes, cartoons make cartoons. But this is prejudicial for
the contest. Because in that case, ideas get closer to each
other and themes get to end. If only artists could pay more
attention to humanistic relations. Sampe or Quino have done
this and they have different works.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: WWhhaatt kkiinndd ooff aaccttiioonnss sshhaallll bbee ddoonnee ttoo
ppuunniisshh tthhee aarrttiissttss tthhaatt ccoommmmiitt ppllaaggiiaarriissmm??

RRaahhiimm:: Sending the vote of the committee to contest and
boycotting them.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: DDoo yyoouu bbeelliieevvee tthhaatt aa ddaattaa bbaassee oonn tthhee
iinntteerrnneett mmaayy mmaakkee eeaassiieerr tthhee aacccceessss ooff tthhee ccoonntteesstt''ss
oorrggaanniizzaattiioonn ssttaaffff ffoorr tthhee iimmppoorrttaanntt ppuubblliisshheedd wwoorrkkss,,
pprreevveennttiinngg ppllaaggiiaarriissmm??

RRaahhiimm:: If we can categorize these cartoons into different
archives and themes, definitely similarities will reduce.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: HHooww tthhee oorrggaanniizzaattiioonn ssttaaffff ooff ssmmaallll hhuummoorr
ccoonntteessttss tthhaatt hhaavvee nnoott tthhaatt mmuucchh iinnffoorrmmaattiioonn aavvaaiillaabbllee,,
sshhaallll aacctt ttoo pprreevveenntt rreewwaarrddiinngg ssiimmiillaarr ddrraawwiinnggss??

RRaahhiimm:: If contests are rated with logical stars, even if
cartoonists take part in unimportant contests, they themselves
are guilty. Therefore, if contests want to collect great art works,
they have to raise their rating stars and the quality will raise.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: TThhee iinncclluussiioonn ooff aa ccllaauussee iinn tthhee ccoonntteesstt''ss
rreegguullaattiioonn,, ssaayyiinngg tthhaatt tthhee rreeggiisstteerreedd ddrraawwiinnggss sshhaallll bbee
ssuubbmmiitttteedd ttoo CCIIEECC eevvaalluuaatt iioonn iiss aa eeffffiicciieenntt aapppprrooaacchh??

RRaahhiimm: There is an Iranian proverb saying: “First operate, then
be important”. So I think, first of all we should start advertising
and making the committee important. Then it can be a great
idea to add some rules to regulations of the contests.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: IIss tthheerree aa ssiittee ffoorr tthhee ccoommmmiitttteeee bbeeeenn
ccrreeaatteedd?? WWhhaatt iiss tthhee ffoorreeccaasstt ttoo bbee ffiinniisshheedd??

RRaahhiimm:: I hope the C.I.E.C's website will start this week. All
parts have been forecasted in this website which we will let you
know.
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CCiinnaarraa  DDrreeiiddee
Journalist of Brazilcartoon

info@brazilcartoon.com



BBrraazziillccaarrttoooonn:: QQuuaannddoo vvooccêê ccoommeeççoouu aa ddeesseennhhaarr ee qquuaall
aa ssuuaa ffoorrmmaaççããoo aaccaaddêêmmiiccaa??

RRaahhiimm:: Eu comecei a desenhar com um pintor quando tinha
10 anos. Mas comecei oficialmente aos 16, para a revista de
humor Jovalduz. Eu não tinha formação acadêmica, mas
este é meu 18º ano que estou ensinando cartum em minha
escola de arte. É claro, meus alunos estão seguindo meu
caminho.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: CCoommoo vveeiioo aa iiddééiiaa ppaarraa aa AAssssoocciiaaççããoo
TTaabbrriizz??

RRaahhiimm:: Eu sempre caminho em dias chuvosos e acho
minhas idéias. Nós éramos um grupo pequeno e eu os disse
sobre a Associação de Cartum Tabriz e eles ficaram felizes.
Fazem 8 anos desde o seu estabelecimento.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: HHoojjee vvooccêê eessttáá àà ffrreennttee ddaa rreessppeeiittaaddaa
AAssssoocciiaaççããoo TTaabbrriizz.. DDiiggaa--nnooss uumm ppoouuccoo ddaass aaççõõeess ddaa
aassssoocciiaaççããoo..

RRaahhiimm:: Administrar o Museu do Tabriz Cartoon, o website da
Associação de Cartum Tabriz, manter salões internacionais 
de cartuns, publicar livros e revistas de cartuns (Caricareh),
manter programas profissionais de cartum.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: OO IIrrãã éé rreessppeeiittaaddoo nnoo mmuunnddoo ttooddoo eemm
ddiivveerrssaass áárreeaass,, eessppeecciiaallmmeennttee eemm ccaarrttuunnss,, ee éé uummaa
gg rraannddee rreeffeerrêênncc iiaa nnaa pp rroodduuççããoo mmuunndd iiaall ee nnaa
oorrggaanniizzaaççããoo ddee ggrraannddeess eevveennttooss.. CCoommoo vvooccêê vvêê iissssoo?? OO
qquuee eessttiimmuullaa oo ccoonnssttaannttee nnaasscciimmeennttoo ddee ggrraannddeess
ccaarrttuunniissttaass iirraanniiaannooss??

RRaahhiimm:: A imprensa no Irã realmente se importa com a
publicação de cartuns. Eles não gostam de publicar cartuns
editoriais e tem problemas. Muitas revistas foram banidas
nos anos recentes por imprimirem cartuns editoriais, mas
cartum não tem esse problema. O povo iraniano é bem
humorado e espirituoso, eles usam muitas palavras irônicas
em suas frases. É claro que é por uma razão histórica. Isso 
pode ser a razão de constante nascimento de grandes
cartunistas iranianos.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: CCoommoo vveeiioo aa iiddééiiaa ddee ccrriiaarr uumm ccoommiittêê ppaarraa
aavvaalliiaarr ooss ccaarrttuunnss ssiimmiillaarreess ee pplláággiiooss??

RRaahhiimm:: Um de meus amigos chamado Ehsan, que é um
cartunista e vive em uma pequena cidade, sugeriu isto a mim
porque ele pensou que eu era bem aceito entre os
cartunistas. E eu concordei.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: QQuuaaiiss ffoorraamm ooss ccrriittéérriiooss ppaarraa aa eessccoollhhaa
ddooss mmeemmbbrrooss ddoo ccoommiittêê??

RRaahhiimm:: Eles são os maiores cartunistas que existem. É
claro, podem existir outros grandes cartunistas também, mas
os membros que eu escolhi são tão ativos como estão on-line
e eles tem seus próprios websites, revistas ou mídia.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: CCoommoo sseerráá ffeeiittoo oo pprroocceessssoo ddee aavvaalliiaaççããoo
ppaarraa cchheeccaarr ccooiinncciiddêênncciiaa ee pplláággiioo??

RRaahhiimm:: Comentários serão enviados ao Comitê e no final,
estes comentários serão colocados em um lugar
especializado e protegido por senha no site do CIEC e será
votado após uma semana. O resultado dos votos será
anunciado em um lugar público do site. Se os concursos ou
cartunistas violarem as regras, serão colocados na Lista
Negra.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: VVooccêê jjáá vviiuu ddeesseennhhooss ddee ddiiffeerreenntteess
aarrttiissttaass qquuee ccooppiiaamm aass iiddééiiaass ddee oouuttrroo?? NNoo ccaassoo ddee
aarrttiissttaass qquuee rreecciiccllaamm aass ssuuaass pprróópprriiaass iiddééiiaass ppaarraa
ccoonnsseegguuiirr bbooaass ccoollooccaaççõõeess eemm ssaallõõeess ddee hhuummoorr éé
mmaaiiss oouu mmeennooss pprreejjuuddiicciiaall ppaarraa ooss ssaallõõeess?? VVooccêê
ccoonnssiiddeerraa eessttee ccaassoo ccoommoo ffaallttaa ddee ccrriiaattiivviiddaaddee oouu
ccoommoo uumm aarrttiiffíícciioo mmaalliicciioossoo??

RRaahhiimm:: Sim, cartuns fazem cartuns. Mas isto é prejudicial
para os salões. Porque neste caso, idéias se aproximam
uma das outras e os temas acabam. Se os artistas apenas
pudessem prestar mais atenção às relações
humanísticas. Sampe ou Quino tem feito isto e eles têm
trabalhos diferentes.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: QQuuee ttiippoo ddee aarrttiiffíícciioo ddeevvee sseerr ttoommaaddoo
ppaarraa  ppuunniirr  ooss  aarrttiissttaass  qquuee  ffaazzeemm  pplláággiioo,,  ppeellaa  óóttiiccaa  ddoo  
ccoommiittêê??

RRaahhiimm:: Mandar os votos do comitê para o salão e boicotá-
los.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: VVooccêê aaccrreeddiittaa qquuee uumm bbaannccoo ddee ddaaddooss
nnaa iinntteerrnneett ppooddee ttoorrnnaarr mmaaiiss ffáácciill oo aacceessssoo ddaa
oorrggaanniizzaaççããoo ddooss ssaallõõeess ppaarraa ooss iimmppoorrttaanntteess ttrraabbaallhhooss
ppuubblliiccaaddooss,, pprreevveenniinnddoo oo pplláággiioo??

RRaahhiimm:: Se pudermos categorizá-los em diferentes
arquivos e temas, definitivamente as similaridades vão
reduzir.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: CCoommoo aass oorrggaanniizzaaççõõeess ddee ppeeqquueennooss
ssaallõõeess ddee hhuummoorr qquuee nnããoo ppoossssuueemm mmuuiittaa iinnffoorrmmaaççããoo
ddiissppoonníívveell,, ddeevveemm aaggiirr ppaarraa pprreevveenniirr aa pprreemmiiaaççããoo ddee
ddeesseennhhooss ssiimmiillaarreess??

RRaahhiimm:: Se os salões são avaliados com estrelas lógicas,
mesmo se os cartunistas tomarem parte de salões sem
importâncias, eles mesmos são culpados. Portanto, se os
concursos querem coletar grandes obras de arte, eles têm
que levantar as estrelas e a qualidade vai aumentar.

BBrraazziillccaarrttoooonn:: AA iinncclluussããoo ddee uummaa ccllááuussuullaa nnaass rreeggrraass
ddooss ssaallõõeess ,, dd iizzeennddoo qquuee ooss ddeesseennhhooss sseerrããoo
ssuubbmmeettiiddooss àà aavvaalliiaaççããoo ddoo CC..II..EE..CC.. éé uummaa aabboorrddaaggeemm
eeffiicciieennttee??

RRaahhiimm:: Há um provérbio iraniano que diz: “Primeiro opera,
depois seja importante”. Então eu penso que antes de
qualquer coisa nós devemos começar a fazer propaganda
e tornar o comitê importante. Essa pode ser uma grande
idéia, adicionar algumas regras nos regulamentos dos
salões.



Peter Kaste, German cartoonist, was born in Erfurt and
grew up on the coast of North Sea. He graduated and
work as a industrial designer in many shops and cities in
Germany.
From 1972 to 1983, worked as graphic designer in the
department of formation of a department store in
Nuremberg and developed a “freelas” work as cartoonist
and graphic artist, producing covers of CDs, cartoons for
magazines, newspapers, publishers, companies and
also making cartoons on personal events.
He has three books published throughout the year and
participates in several collective exhibitions, publications
and also catalogs on exhibitions around the world. He
promoted 20 solo exhibi t ions in Germany.
Since 1987, accumulated participation in international
competitions of Khartoum (in 1994 became the first
western european in the world of comics - Fun Fair for
most competitive - in Tokyo / Japan, with the Grand Prix).
Even the press has a good opinion about his work:
"His range is extense and spirituous and goes around
everyday occurrences of social problems to deal with
political issues. What drives people to observe the
cartoonist Peter Kaste." (Bayreuther newspaper)
"The honesty convincing the work of Peter Kaste is
largely secure. The fact that is exactly what captures and
makes every man the main character in all his cartoons.
Kaste is characterized by brief scenes of everyday life
and tragicomedy where almost everyone is present and
already playing its part. (Nuremberg News)
Observe that if only it is said, in principle we have the
impression that this is a brilliant cartoonist, which, thanks
to his talent, gets from the midia what every great artist
receives: Reputation and Prestige. However, it is not as
simple as that. When I first met Ronaldo Cunha Dias,
premier cartoonist, who lives in Vacaria / RS, in the mid-
nineties, the Internet was something for few people. But 
regardless of not getting part of the few who had access
to the vast network, we had been maintaining contact with
a group of cartoonists across the country, as J. Bosco
(PA), William (CP), Eric (MA), Rico (MG) , Ulysses (RJ), 
Arionauro (RJ), Spritzer (RS), Ronaldo (RS), Pastre (RS)
and others, through express mail sent by post, with
peculiarities and events in the world of Khartoum in Brazil
and around the world. This group was called "A REDE".
Among the topics lined, two stand out: Plagiarism and
similarities.

One of our sources of information was the Witty World
Magazine, one of the most complete on the world of
Khartoum, due to the fact that Ronaldo is the subscriber
and contributor, received, took Xerox and sent copies to 
the gang. One of the copies had an article proposed by
theAustralian cartoonist Postruzin Louis, where he works
out "like" the cartunista Peter Kaste - the same that we
talked about at the beginning of this matter. To our
surprise and the other readers of Witty World, after field
run by the very Peter Kaste sent a note to the magazine,
due to the suggestion of editor Joe Szabo, so the
cartoonist speaks about the matter. Behold the
illustration, note the text that follows:

Mr Szabo (Editor of the Journal Witty World) on its friendly
offer, I would like to announce the following statement: I
admit have plagiarized these cartoons. I want to offer a
formal apology for the cartoons. And assure that no one 
suffered any financial loss for that. Moreover, I had not
won
any prize with these drawings.

PETER KASTER Despite its public demonstration of
"mea culpa", Peter Kaste has become a benchmark of
cartoonist plagiarist. And some of Witty World copies
were sent to federations, associations and halls of humor
around the world in order to warn about the possible

involvement of Kaste in the events. Still, because of the
emergence of new shows, the "plartunista" was present
and took the opportunity of good cartoonists to be
rewarded with original works.
Ronaldo sent a letter in the name of the group, rejecting the
attitude of Peter Kaste and then created a movement
around this issue, so that the attitude of Kaste does not
become a constant in the halls of humor.

Sometime later came the advent of the Internet and with it,
all the possibilities of contacts, and such observations of
globalization, where everything became easier. Mainly the
research and information exchange. Also, this area was
developed thanks to the possibilities proposed by the
Internet.  I think that a cartoonist is not required to "know 
everything" but to stay informed is the minimum to reduce
the coincidences. Specially for participants of the
commission judges it is necessary that researches are
made and, if the juror has no knowledge of that work, let
them know that they can contribute to the lack of a prize or
contest wrong. Unfortunately, the number of "coincident"
works has risen to each new contest. And often, the prizes
are awarded for cartoonists offenders, who are hiding
behind the word similarity to mitigate what was there until
recently known as plagiarism.

As I read some comments that said: Khartoum island of
everybody does ... Khartoum with prisoners, everybody
does ... But beyond the context, the same angle and visual
proposal?
There is much want to believe in "Coincidences."
"It is clear that there are coincidences ...!"
But please, anyone who can help me to understand. There
is a way for that particular artist or their work can be seen
with more caution? Or is it a statistical where necessary,
starting from a considerable number of "coincidences" a
particular artist can be seen in the context of plagiarism?

 HELP! 

Mattias

RRAATTOOSS ddee SSAALLÃÃOOa ccoolluunnaa do cartunista MMaattttiiaass

SSoouurrccee::
http://2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=cartoons
www.cartoonblues.com/forum-
/viewtopic.php?p=89&sid=e5721c32db80db04f903cff156a7192b
www.cartoonblues.com/forum-e/viewtopic.php?t=23

RRAATT ooff SSAALLOOOONN tthhee ccoolluummnn ooff mmaattttiiaass

cartunistacarioca@hotmail.com

CCaarrttoooonniisstt  MMaattttiiaass  //  BBrraazziill
www.mattiascartoons.blogspot.com
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Peter Kaste, cartunista alemão, nasceu em Erfurt e cresceu junto à Costa do Mar do
Norte.Atuou como designer industrial formado em várias lojas e cidades daAlemanha.
De 1972 a 1983, atuou como designer gráfico no departamento de formação de um
grande armazém, em Nuremberg e desenvolveu trabalhos “freelas” como cartunista e
artista gráfico, elaborando capas de CDs, caricaturas para revistas, jornais, editoras,
empresas e etc.Além de fazer caricaturas pessoais em eventos.
Tem três livros publicados e todo o ano participa de várias exposições e publicações
coletivas, além de catálogos sobre exposições em todo o mundo. Promoveu 20
exposições individuais na Alemanha. Desde 1987, acumula participações em
competições internacionais de cartum (em 1994 tornou-se o primeiro europeu
ocidental no mundo da banda desenhada Salão de Humor mais concorrido - em
Tóquio/Japão, com o Grand Prix).

Até a imprensa tem opinião sobre seu trabalho:
"Seu leque é amplo e varia de espirituosos acontecimentos diários dos problemas
sociais para tratar de questões políticas. O que leva as pessoas a observar o
cartunista Peter Kaste". (Bayreuther jornal) "A honestidade convincente pelo trabalho
de Peter Kaste é segura em grande parte. O fato de que é exatamente isso que capta e
faz de cada homem o personagem principal em todas as suas caricaturas. Kaste é
caracterizado por breves cenas da vida cotidiana e da tragicomédia em que quase
todos estão e já cumpre a sua parte. (Nuremberg Notícias) Observem que, se apenas
isso for dito, em princípio teremos a impressão de que se trata de um brilhante
cartunista, que, graças ao seu talento, recebe da mídia aquilo que todo grande artista
receberia: Notoriedade e Prestígio.
Só que, não é tão simples assim. Quando conheci o Ronaldo Cunha Dias,
premiadíssimo cartunista, que mora em Vacaria/RS, lá por meados dos anos noventa,
a internet era coisa para poucos. Mas, independente de não fazermos parte dos
poucos que tinham acesso à grande rede, mantínhamos contato com um grupo de
cartunistas por todo o Brasil, como J.Bosco (PA), William (PB), Érico (MA), Rico (MG),
Ulisses (RJ), Arionauro (RJ), Spritzer (RS), Ronaldo (RS), Pastro (RS) e outros,
através de malotes enviados pelos Correios, com peculiaridades e acontecimentos do
mundo do cartum no Brasil e pelo mundo. Esse grupo chamava-se “A REDE”. Dentre
os assuntos pautados, dois se destacavam: PLÁGIO e SIMILARIDADE.

Uma das nossas fontes de informações era a Revista Witty World, uma das mais
completas sobre o mundo do cartum, que devido ao fato do Ronaldo ser assinante e
colaborador, recebia, tirava xérox e mandava para a galera. Um dos exemplares trazia
um artigo feito proposto pelo cartunista australiano Louis Postruzin, onde ele expunha
trabalhos “similares” do cartunista Peter Kaste - o mesmo citado no início dessa
matéria. Para nossa surpresa e dos demais leitores da Witty World, depois da matéria
veiculada, o próprio Peter Kaste mandou um bilhete para a revista, devido à sugestão
do editor Joe Szabo, para que o cartunista falasse a respeito da matéria. Observem a
ilustração, onde o texto diz o seguinte:

Caro colega Szabo (Editor da Revista Witty World), relativa à sua oferta amigável,
gostaria de anunciar a seguinte declaração: Eu admito ter plagiado estes cartuns.
Quero oferecer um pedido formal de desculpas ao relativo cartunista. E asseguro que
ninguém sofreu qualquer prejuízo financeiro por isso. Além disso, eu não tinha ganho
qualquer prêmio com esses desenhos.
PETER KASTE

Apesar de sua manifestação pública do “mea culpa”, Peter Kaste passou a ser um
referencial de cartunista plagiador. E alguns exemplares da Witty World foram
enviados para federações, associações e salões de humor espalhados pelo mundo, 
com o intuito de alertar sobre a possível participação de Kaste nos eventos.

Ainda assim, devido ao surgimento de novos salões, o “plartunista” se fazia presente e
tirava dos bons cartunistas a oportunidade de serem premiados com trabalhos
originais.

O cartunista Ronaldo mandou uma carta em nome do grupo, repudiando a atitude do
Peter Kaste e em seguida foi criado um movimento em torno desse assunto, de
maneira que a atitude de Kaste não se tornasse uma constante nos salões de humor.
Algum tempo depois veio o advento da internet e com ele todas as possibilidades de
contatos, observações e a tal da globalização, onde tudo ficou mais fácil.
Principalmente as pesquisas e a troca de informações. Inclusive, essa matéria foi
desenvolvida graças às possibilidades propostas pela internet. Penso que, um
cartunista não tem a obrigação de “saber tudo”, mas se manter informado é o mínimo
para que as coincidências diminuam. Principalmente para os participantes das
comissões julgadoras é necessário que pesquisas sejam feitas e, caso o jurado não 
tenha conhecimento daquele trabalho, permita que aqueles que saibam possam
contribuir para a desconsideração ou contestação de uma premiação equivocada.

Infelizmente, o número de trabalhos “coincidentes” tem aumentado à cada novo
concurso. E muitas vezes, os prêmios são atribuídos para cartunistas reincidentes,
que se escondem atrás do termo SIMILARIDADE para atenuar aquilo que há até
pouco tempo era denominado de PLÁGIO.

Como já li alguns comentários que diziam:

Cartum de ilha todo mundo faz..

Cartum com presidiários, todo mundo faz...

Mas além do contexto, o mesmo ângulo e proposta visual? Aí é querer acreditar muito
em “COINCIDÊNCIA”. “É claro que coincidências existem...!” Mas por gentileza, quem
puder me ajude a entender. Existe uma maneira para que determinado artista ou seus
trabalhos possam ser observados com mais cautela? Ou é necessário uma estatística
onde, à partir de um considerável número de “coincidências” um determinado artista
poderá ser inserido no contexto de plágio?

FFoonntteess::
http://2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=cartoons
www.cartoonblues.com/forum-/viewtopic.php?p=89&sid=e5721c32db80db04f903cff156a7192b
www.cartoonblues.com/forum-e/viewtopic.php?t=23



JJuulliiaann PPEENNAA--PPAAII hhaavvee bbeeeenn rreecceeiivviinngg ccoouunnttlleessss
rreewwaarrddss ssiinnccee 11998833 iinn hhuummoorr ccoonntteessttss aallll aarroouunndd
tthhee wwoorrlldd,, aanndd hhaass wwoorrkkeedd iinn sseevveerraall ddaaiillyy
nneewwssppaappeerrss iinn RRoommaann iiaa,, aass aann ii ll lluussttrraattoorr..
NNoowwaaddaayyss,, aass mmeemmbbeerr ooff tthhee IInntteerrnnaatt iioonnaall
CCaarr ttoooonn EExxppeerr ttss CCoommmm ii tt tteeee,, PPEENNAA --PPAA II iiss
ccoonnssiiddeerreedd aann aarrttiisstt wwiitthh ttrraaiinneedd eeyyee ttoo ffiinndd
ss iimm ii llaarr ii tt iieess iinn ccaarr ttoooonnss ,, aanndd aallssoo aa ggrreeaatt
rreesseeaarrcchheerr ooff ccoonntteessttss rreessuullttss aanndd ppuubblliiccaattiioonnss..

Julian PENA-PAI vem recebendo desde 1983
incontáveis prêmios em salões de humor em todo o
mundo e já trabalhou em diversos jornais diários da
Romênia como ilustrador. Atualmente, como membro
do Comitê Internacional de Especialistas em Cartum -
C.I.E.C., PENA-PAI é considerado um artista com o
olho treinado para encontrar similaridades em cartuns
e também um grande pesquisador de resultados de
salões e publicações.

- You cannot become a great cartoonist if
cartooning is just a Sunday hobby. You must
work daily with your mind and with your nib/pen.
- starting from the dictum: “knowing means
power”, you must see/experience as many
cartoons as possible, mentally analyze them and
then ask yourself questions “why this way and
not some other way?” The accumulated
baggage of information will help you discover
new principles and multiple concepts of drawing
your ideas. Until the internet was commonly
used, I already collected 500 albums from
cartoon contests. And I did not stack them in my
library and forgot about them. I daily browse
them. This research takes more time than the
drawing process.

- And the most important aspect is that the
cartooning LIVES THROUGH THE IDEA and
then through the graphical means (a secondary 
accessory but very useful). To get to your
question, my answer is that the problem of the
similarities pops up when you do not appreciate
and respect enough someone else's idea. The
IDEA is the base of the cartoon and the pride of
the cartoonist. But when you receive a prize on
someone else's idea, it's the jury's fault. And you
also disqualify yourself. An able and talented
cartoonist, even if he starts on someone else's
idea, he will change the message, making in
conclusion a valid/accepted drawing, almost
new. The art of cartooning is finding itself at the 
edge with philosophy, so we must exploit this
closeness in our benefit.

CCiinnaarraa  DDrreeiiddee
Journalist of Brazilcartoon

Brazilcartoon: You are a great expert of the
cartoon world; you follow closely the catalogs
and results of the contests. You are a
fundamental bridge for the sites that publish and
divulge contests and results. What can you tell
us about the huge problem of the repeated ideas
winning awards constantly?

Pena Pai: Dear friends, it has being a honor for
me to use my 35 years worth of experience in
cartooning, but I am not a big expert. I still have a
lot to learn and I still like to research. I am using
this interview to reveal to you some of the base
principles of the professional cartoonist:

info@brazilcartoon.com
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internet research. Do you consider that a
cartoon data base under the committee's
responsibility might help to make faster the
research about similarity by the humor
contests?

Pena Pai: This is important. A database,
you open it, take a look and learn. It will be a
mini anthology of draw humor, useful for all of
us.

Brazilcartoon: What's your reaction when
in a given moment the cartoon that you
thought was unseen was actually already
been drawn by somebody?

Pena Pai: I told you before, I was ashamed
some of the times and disappointed in my
expectations. But my conscience is clean, I
was wrong because I did not know.

Brazilcartoon: What's your reaction when
someone draws an idea very seemed to
yours, that you had done before he/she did?

Pena Pai: I smile satisfied. The new author
proves that my idea had value, as long as it
was fixated in his memory, redrawing it.

Brazilcartoon: You have worked for
several newspapers, have illustrated humor
books, and have a large experience in
contests. Considered one of the greatest
illustrators around the world, and member of
the C.I.E.C., how do you search for
inspiration in each new work? How your
experience contributes to the perception of
what's repeated and what's unseen?

Pena Pai: Your appreciations are
exaggerated. I am no Otto Reisinger nor
Michail Zlatkovski. I like to think that I am a
good professional and that's it. I said it
before: I am a better thinker of ideas than a
master in drawing. Now I answer: you know
also that an idea comes from the sky or you
look for it for days in a row. I start with my
mind from common CONCEPTS, I eliminate
other drawings and I come out with a brand
new idea. If you have a big baggage of
already seen ideas (I have in my computer
50.000 and in my albums 60.000) it is easier.
I repeat: knowing is my power. Do not forget
the albums from the shelves.

Brazilcartoon: Brazilcartoon bothers
many times some cartoonists to divulge
information about similarity, and also about
the “backstage” of humor contests.
In some cases divulging contests that do not
pay the prizes.
What is your opinion about this impartial
posture by Brazilcartoon?

Pena Pai: Your impartiality and detachment
is already verified and I accepted your
interview also for this fact. Keep it up! Do

Brazilcartoon: You are a great expert of
the cartoon world; you follow closely the
catalogs and results of the contests. You are a
fundamental bridge for the sites that publish
and divulge contests and results. What can
you tell us about the huge problem of the
repeated ideas winning awards constantly?

Pena Pai:
to use my 35 years worth of experience in
cartooning, but I am not a big expert. I still
have a lot to learn and I still like to research. I
am using this interview to reveal to you some
of the base principles of the professional
cartoonist:
- You cannot become a great cartoonist if
cartooning is just a Sunday hobby. You must
work daily with your mind and with your
nib/pen.
- starting from the dictum: “knowing means
power”

Brazilcartoon: In several regulations the
words unseen and original are used as a
needed rule to be followed so the cartoon may
be rewarded. In your opinion what should be
the correct attitude by the organization staff of
the events when facing these problems of
seemed ideas?

Pena Pai: Similar ideas MUST be published
in albums but they should not be awarded.
Maybe an author, probably young, did not
know that his idea was already made, but the
jury must know that.

Brazilcartoon:About the judges, only
name or talent is enough, or should them have
more knowledge of what is propagated on the
web by the specialized sites in humor
drawing?

Pena Pai: I took part in some juries and I
know the problem. Sometimes there are
invited great names of cartooning to give
credibility and weight to the jury, but this
choice is proving more and more not healthy
for the jury process. How do you think that a
great master like Mordillo can jury, which I
love and respect, as long as he is not
participating any more in the contests, so he
does not know the trend of the day?

Brazilcartoon: Do you think it is getting
harder to the cartoonist to be original, his
works unseen?

Pena Pai: This is a big problem: between
1980 2000 the best cartoons were made. It
was the golden age in cartooning. For me and
others it's more difficult to find an original idea
nowadays. For the young follows a harsh
period. Now we live in the age of similarities
and must work more with our mind if we want a
prize.

Dear friends, it is honoring for me

Brazilcartoon: Ethic is a fundamental rule
for any profession. About cartoonists, is ethic 
losing space in creative process?

Pena Pai: Ethic is fundamental, but there are
many cases of coincidence, unwanted by the
author. What we do with them? We must not
accuse or denigrate no one. I myself painted
some older ideas, I did not die of shame, but I
did not feel very well either. I understand if you
have some similarities in your 4.000 cartoons
portfolio, but there are some young
cartoonists that their portfolio is only made out
of similarities.

Brazilcartoon: How to distinguish
similarity, coincidence and plagiarism?

Pena Pai: You saw in music, there are
“remakes”. And with this definition the original
author is ok. In cartooning it is not the same
thing, the original author of the idea is injured.
You can only get in the situation described by
your 3 definitions in 2 ways: not knowing or bad
intentions. Some say “maybe I will foul the jury”.
The difference is only made by a professional.

Brazilcartoon: How do you think that the
committee will act about rewarding works
considered similar or even copies?

Pena Pai: In Romania we have a saying “don't
get drunk with cold water “. We are in the same
situation as the jury. We will not have any power
over it and I do not want any power. The jury,
capable or not, has all the responsibility of
awarding the prizes. We can only have the role
of a consultant. We will show similar drawings
for the purpose of eradicating this dangerous
and damaging trend. We do not do a pleasant
activity, but is useful for the progress of
cartooning.

Brazilcartoon: To similarity research the
internet is a very important resource. The
plagiarism might, however, also come from
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Brazilcartoon: Pena, você é um grande
conhecedor do cartum mundial, acompanha de
perto catálogos e resultados dos salões. É uma
ponte fundamental para os sites que divulgam
concursos e resultados. O que você nos diz
sobre o grave problema das idéias repetidas
ganharem constantemente as premiações?

Pena Pai: Caros amigos é uma honra para
mim, usar dos meus 35 anos de experiência
com cartum, mas eu não sou um grande
especialista. Eu ainda tenho muito a aprender e
gosto de pesquisar. Estou usando esta
entrevista para revelar a vocês alguns dos
princípios básicos dos cartunistas profissionais:
- Você não se torna um grande cartunista se o
cartum é para você apenas um hobby de
domingo. Você precisa trabalhar diariamente
com sua mente e com sua caneta.
- Começando do ditado: “Saber é poder”, você
precisa ver / experimentar quantos cartuns for
possível, analisá-los mentalmente e então se
perguntar “por que desta forma e não de outra
forma?”. A bagagem acumulada de informação 
vai te ajudar a descobrir novos princípios e
múltiplos conceitos de desenhar suas idéias.
Até a internet ser usada normalmente no dia a
dia, eu colecionei 500 álbuns de salões de
cartum. E eu não os estoco em minha biblioteca
e esqueço deles, eu os revejo diariamente. Esta
pesquisa toma mais tempo do que o processo
de desenhar.
- O aspecto mais importante é que cartum VIVE
ATRAVÉS DA IDÉIA e então pelos meios
gráficos (um acessório secundário embora útil).
Para chegar à sua pergunta, minha resposta é
que o problema da similaridade surge quando
você não aprecia e respeita o suficiente a idéia 
de alguém. A IDÉIA é a base do cartum e o
orgulho do cartunista, mas quando você recebe
um prêmio da idéia de alguém é culpa dos
jurados. E você também se desqualifica. Um
cartunista hábil e talentoso, mesmo se começar
nas idéias de alguém, ele mudará a mensagem,
fazendo em conclusão um desenho válido /
aceitável, quase novo. A arte do cartum é achar
em si o limite com a filosofia, para que possamos
explorar essa proximidade em nosso benefício.

Brazilcartoon: Em vários regulamentos o
termo inédito e original é citado como quesito
importante para um cartum ser premiado. Em
sua opinião qual seria a atitude correta dos
organizadores dos eventos quando se
depararem com este problema de idéias
parecidas?

Pena Pai: Idéias similares DEVEM ser
publicadas em álbuns, mas não devem ser
premiadas. Talvez um autor, provavelmente
jovem, não sabia que sua idéia já havia sido
feita, mas o júri deve saber isso.

Brazilcartoon: Sobre quem julga, basta ter
só nome e talento ou deveria ter mais
conhecimento do que é veiculado na internet
por meio de sites especializados em desenhos
de humor?

Pena Pai: Eu participo de alguns júris e sei do
problema. Às vezes são convidados grandes
nomes do cartum para dar credibilidade e peso
ao júri, mas esta escolha está se provando mais
e mais insalubre para o processo dos jurados.
Como você pensa que um grande mestre como

Mordillo pode ser júri, quem eu amo e respeito, já
que ele não está participando mais de concursos e,
portanto, não conhece as tendências atuais?

Brazilcartoon: Você acha que está cada vez
mais difícil para o cartunista produzir um cartum
inédito e original?

Pena Pai: Isto é um problemão: Entre 1980 2000
os melhores cartuns foram feitos. Era a era de ouro
no cartum. Para mim e outros é mais difícil achar
uma idéia original atualmente. Para os jovens,
segue-se um período difícil. Agora nós vivemos na
era das similaridades e precisamos trabalhar mais
com a mente se quisermos um prêmio.

Brazilcartoon: A ética é requisito fundamental
para todas as profissões. Se tratando de
cartunistas, a ética tem perdido espaço no
processo criativo?

Pena Pai: Ética é fundamental, mas há muitos
casos de coincidência não desejada pelo autor. O 
que nós fazemos com eles? Nós não devemos
acusá-los ou denegri-los. Eu mesmo pintei
algumas idéias mais velhas e não morri de
vergonha, mas também não me senti muito bem.
Entendo se você tiver algumas similaridades em
seu portifólio de 4.000 cartuns, mas há alguns
cartunistas cujos portifólios é feito só de
similaridades.

Brazilcartoon: Como distinguir similaridade,
coincidência e plágio?

Pena Pai: Na música existem “remakes” e com
esta definição o autor original está ok. Em cartum
não é a mesma coisa, o autor original da idéia se
sente lesionado. Você só pode chegar na situação
por você descrita pelas três definições, de dois
jeitos: sem saber ou com más intenções. Alguns
dizem “talvez eu faça o júri de bobo”. A diferença só
é feita por um profissional.

Brazilcartoon: Como você pensa que o comitê 
irá atuar nas premiações de obras que sejam
consideradas similares ou mesmo cópias?

Pena Pai: Na Romênia, nós temos um ditado
“não se embebede com água gelada”. Estamos na
mesma situação que o júri. Não teremos qualquer
poder sobre isso e eu também não quero este
poder. O júri, capaz ou não, tem toda a
responsabilidade de premiar. Nós só temos o papel
de consultores. Nós iremos mostrar os desenhos
similares para a proposta de erradicar essa
tendência perigosa e danosa. Não praticamos uma
atividade agradável, mas é útil para o processo de
fazer cartum.

Brazilcartoon: Para a pesquisa das
similar idades a internet é um recurso
importantíssimo. Os plágios podem, entretanto,
serem frutos de pesquisa na Internet também.
Você considera que um banco de dados de cartuns
sob responsabilidade do C.I.E.C. pode ajudar a
agilizar a pesquisa de similaridade em salões de
humor?

Pena Pai: Isto é importante. Um banco de
dados, você abre, dá uma olhada e aprende.
Será uma mini antologia do desenho de humor,
útil para todos nós.

Brazilcartoon: Qual a sua reação ao perceber
em algum momento que o cartum que você
julgava inédito já tinha sido desenhado por
alguém?

Pena Pai:Eu te disse antes, eu tinha vergonha 
às vezes e desapontava minhas expectativas.
Mas minha consciência estava limpa, eu errava
porque não conhecia.

Brazilcartoon: E qual foi a sua reação quando
alguém desenhou uma idéia muito parecida com
a sua?

Pena Pai: Eu sorrio satisfeito. O novo autor prova
que minha idéia tinha valor, já que estava fixada
na memória dele, redesenhando-a.

Brazilcartoon: Você já trabalhou para vários
jornais, ilustrou livros de humor e possui vasta
experiência em competições. Considerado um
dos grandes ilustradores mundiais e membro do
C.I.E.C., como você busca nova inspiração a
cada trabalho? Como a sua experiência contribui
para a percepção do que é repetição e do que é
inédito?

Pena Pai: Sua apreciação é exagerada. Eu
não sou Otto Reisinger nem Michail Zlatkovski.
Eu gosto de pensar que eu sou um bom
profissional e é isso. Eu disse antes: Eu sou um 
melhor pensador de idéias do que um mestre em
desenho. Agora lhe respondo: Você sabe
também que uma idéia vem do céu ou você
procura por ela dias a fio. Eu começo com minha
mente em CONCEITOS comuns, eu elimino
outros desenhos e chego com uma idéia nova em
folha. Se você tem uma grande bagagem de
idéias já vistas (eu tenho em meu computador
50.000 e em meus álbuns 60.000) fica mais fácil.
Eu repito: Saber é poder. Não se esqueça dos
álbuns nas prateleiras.

Brazilcartoon: O Brazilcartoon muitas vezes
incomoda alguns cartunistas por divulgar
informações sobre similaridade e também dos
bastidores de concursos de humor. Em alguns
casos divulgando concursos que não pagam
prêmios. Qual a sua opinião sobre essa postura 
imparcial do Brazilcartoon?

Pena Pai: Sua imparcialidade e destaque já são
verificados e eu aceitei sua entrevista também
por este fato. Continue! Faça o que você pensa
ser útil para todos.
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It was recently created the C.I.E.C. – International Cartoon Experts Committee, that has
as members the following: Brazilcartoon's director, Márcio Leite, Rahim Baggal Asghari
– Director of the Cartoon association Tabriz and Rahimcartoon, Seyran Caferli – Director
of the contests in Azerbaijan and AzCartoon's manager, Erdogan Karayel – Don
Quichotte Contest and it's website manager,Alessandro Gatto – cartoonist in Italy, Julian
Pena-Pai – Professional cartoonist and finder of similarities, and Huseyin Cakmak –
Chipre's greatest cartoonist and Yeni Akrep's manager. The creation of the committee
happened because of the similarity polemic in the works that have been winning
contests and exhibitions. The committee has already received a torrent of similar
drawings pointed by several artists. The Brazilcartoon wishes to know:

Foi formado recentemente, o C.I.E.C - Comitê Internacional de Especialistas em
Cartum que possui os seguintes membros: o diretor do Brazilcartoon, Márcio Leite,
Rahim Baggal Asghari - Diretor da Associação de Cartuns Tabriz e Rahimcartoon,
Seyran Caferli - Diretor de Concursos de Cartuns no Azerbaijão e administrador do
AzCartoon, Erdogan Karayel - Diretor do Concurso de Cartuns Don Quichotte e seu
website, Alessandro Gatto - cartunista italiano, Julian Pena-Pai - cartunista profissional
com percepção para achar similaridades e Huseyin Cakmak - administrador do Yeni
Akrep.A criação do Comitê aconteceu devido à polêmica da similaridade nas obras que
tem ganhado salões e exibições. O comitê já recebeu uma enxurrada de desenhos
similares apontados por vários artistas. O Brazilcartoon quer saber:

Qual a sua opinião 
sobre cartuns
similares que 
ganham salões?

What is your
opinion about

similar cartoons
 that win humor 

contests?

1976    Flávio Migliáccio / Brazil

2004 2nd Prize - Pavel Constantin / Romania 
31th Saloon International of Humor of Piracicaba / Brazil

1982
Vercelli Biennial Cartoon Exhibition



In the last years the similitude issue (the
word similaridade, as similarity, in

Portuguese does not exist) was putted in
highlights thanks to the internet and it's omnipresence

here, there, everywhere in humor contests. Something
that always happens when more than one cartoonist work
on the same object (human being and he's many
manifestations) the similitude of situations or associations
of ideas is something so banal that is not possible to create
a completely original cartoon, 0 km. If you put a tree, a
gallows pole or a dog it will always appear someone
annoying saying that he has already seen the cartoon in

the 245th interplanetary Arapiroca Contest from Passa-
Dentro. If all the words have already been said, much more

has already been painted.
Who lives from humor drawing knows that exist a little bad

intentioned group that literally copies other person's work, with the
caution to invert the dolls. If the guy is looking to the right they put him

looking to the left, and that's it. But don't worry, these years these cases have
been monitored and are well-known. The problem today is hidden much more in
the national and international pseudo scholars that spend their frustration days
collecting dozens of old contests catalogs searching motives to hunt the others.
Just take a good look in the great coincidence: There is plagiarism only in the first,
second and third places. The contest might have 800 plagiarism participants, but
the inquisitors only search in the top 3. And always who accuses is someone that
thinks he is the owner of absolute truth and that were not even selected! A lot of 
good people, however disorientated, end transforming events that should value
the humor drawing in the most cinical race for highlighted names. As before said
everybody is so brave by e-mail.

Another characteristic of this witch hunt without a bonfire is the almost total an
absence of plagiarism accusations in personal caricature. There is in comical
cartoon and cartoon. Caricature, I have never seen. You may thing that there's no
way how to copy a Niemeyer or a Paulo Coelho (“their faces is that, there's no
way”), but there is. The number of people copying caricatures made with acrylic 
paint is a painting! Plagiarism, in this case, happens furtively, flick by flick, in the 
glow of the look, in the detail of a mouth or in the texture of the skin. Many could not
even be considered caricatures, but just a bad portrait (distorted) of each other.
But that's another subject…

Just to conclude, i believe that this talk about similitude, that began outside in
endless discussions on the internet, don't add much to what is done here, with
many good people coming and losing time with it. Many of them with ceiling glass.
The antidote for this, in our microscopical opinion, is the institution promoter of
events to be more careful when choosing the jury, prioritizing who participates
actively in contests and exhibitions, and may at least look to a cartoon and think:
“I've seen this before”. Just that, not needed anything more. By the way, it might be
said that pointing similitude is just a joke, worth just for record. But discernment is
needed, because the accusatory coincidence always brings the suspicious doubt
shadow over it. Saying that it is only similitude is like saying that someone only
seems to be a jackass. Until it is proved, the guy's fame was already spread.

Nos últimos anos a questão da similitude (não existe a palavra similaridade,
assim como não existe a palavra estória) ganhou mais destaque graças à internet
e a sua onipresença aqui, lá e acolá em salões de humor. Coisa que sempre
ocorre quando mais de um cartunista trabalha sobre o mesmo objeto (o ser
humano e suas diversas manifestações) a similitude de situações ou
associações de idéias é coisa tão corriqueira que não é possível criar um cartum
totalmente original, zero quilômetro. Se você colocar uma árvore, uma forca ou
um cachorro sempre vai aparecer um xarope qualquer dizendo que já viu o tal
cartum no 245o Salão Interplanetário de Arapiroca do Passa-Dentro. Se todas as
palavras já foram ditas, muito mais já foi desenhado.

Quem vive do desenho de humor sabe que existe, sim, uma turminha mal-
intencionada que literalmente decalca o trabalho alheio, tendo só o cuidado de
inverter os bonecos. Se o cara tá olhando pra direita, coloca-o pra esquerda e
pronto. Mas não se preocupem, pois há anos esses estão devidamente
monitorados e manjados. O problema hoje se esconde mais nos (risos) pseudo-
estudiosos nacionais e internacionais que passam seus dias de frustração a catar
em dezenas de catálogos de antigos salões motivo pra cassar prêmios dos
outros. Reparem só a grande coincidência: só há plágio nos primeiros, segundos
e terceiros lugares. O concurso pode ter 800 participantes plagiadores, mas os
inquisidores só travam nos três primeiros. E sempre quem acusa é alguém que 
pensa ser dono da verdade absoluta e que (onde já se viu...) nem foi selecionado!
Muita gente boa, porém desnorteada, acaba transformando eventos que
deveriam primar pela valorização do desenho de humor na mais descarada
corrida para ter o nomezinho em destaque. Como já foi dito por aí, todo mundo é
muito macho por e-mail.

Outra característica dessa caça às bruxas sem fogueira é a quase total ausência
de acusações de plágios em caricatura pessoal. Tem em charge e cartum.
Caricatura, nunca vi. Vocês podem pensar que não há como plagiar um Niemeyer
ou um Paulo Coelho (“a cara deles é aquilo lá, tem jeito não”), mas tem. O que tem
de gente plagiando caricatura feita com tinta acrílica é uma pintura! O plágio,
nesse caso, ocorre sorrateiramente, pincelada a pincelada, no brilho do olhar, no
detalhe de uma boca ou na textura da pele. Muitas, inclusive, nem poderiam ser
consideradas caricaturas, mas sim apenas retratos mal feitos (distorcidos) uns
dos outros. Mas isso já é outro assunto...

Só pra concluir, acredito que esse papo de similitude, que começou lá fora em
intermináveis discussões pela internet, não acrescenta muito ao que hoje se faz
aqui, com muita gente boa aparecendo e perdendo tempo com isso. Muitos até 
com telhado de vidro. O antídoto para isso, na nossa microscópica opinião, é a
instituição promotora os eventos ter mais cuidado na escolha dos jurados,
priorizando quem participa ativamente de salões e exposições, e que pelo menos
possa olhar para um cartum e pensar: “já vi isso antes”. Só isso, não precisa de
mais nada. Aliás, pode-se dizer que apontar similitudes é apenas uma
brincadeira, só valendo para registro. Mas é preciso discernimento, pois a
coincidência acusatória sempre traz a sombra da desconfiança. Dizer que é só
similitude é como dizer que alguém só parece ser corno. Até provar que não, a
fama do cara já se espalhou.

Amorim

PRIZE NAIR DE TEFFÉ Rio de Janeiro / Brazil

1985 Amorim

Serbia and Montenegro

Jugoslav Vlahovic1986

Klaus Becher2003

Cartoonist / Cartunista
amorimail@uol.com.br

www.geocities.com/amorimcartoon/index.html
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The issue is serious, the problem exists and
sometimes plagiarism is embarrassing. It

sometimes see almost an exact copy of
another work: same graphics, same
elements and perhaps only one
particular different, just to create an

escape route. This is dishonesty! I do not
believe, however, that many artists that
while reaching a personal success are
willing to risk a figuraccia before the

world. I want to believe, as I have to say
that often it is not plagiarism, but

coincidences (of fascinating coincidences).
There are in various parts of the world examples of

cave paintings created thousands of years ago by men
who know they heard without the same need to

communicate something that had inside. And for doing so
have used more or less the same images (animal, male and

female figures, objects, symbols, ..) and have used almost the
same technique. There are ancient buildings in the shape of a
pyramid in Af r ica , As ia and Cent ra l Amer ica .
It is located at populations worldwide, almost identical, 'ancient
myth of creation of all born from an egg. Examples of this type
you can find lots and in all eras. Man is always and everywhere
a man, with the same sentiments, with the same fears, he
wants to understand, to know he uses the same objects, the
s a m e s y m b o l s ; h e c o m m u n i c a t e a n d l i s t e n .
Today all this happens in more and much faster. It is used to
say, precisely, that the world has become smaller.
Nothing strange, then, to find similarities between what men
distant from each other decide to express.
Both in painting, music, literature and even in science.
Similitudine is not plagiarism, so it is not guilt.

The great designer Munari said: - from what, what is born -. This
means that the experience of an individual becomes the basis
for its future experience and others. Who knows how many
images are stored in our subconscious: photos, paintings,
films, real images, lived, dream. If we are to give shape to a
thought and our brain uses this archive infinite, whatever the
resul t certainly can not ta lk about plagiar ism.
Plagio exists only when there is a willingness to copy the work
of others. How can we find evidence of this desire?
I want to have the utmost confidence in those who dedicates
his time to art. We are careful. We monitor. Let us, however,
courts and gogne. Before disseminate news must be sure, the
Internet and its speed can do disasters. "Better a guilty free,
that an innocent person convicted"

A questão é grave, o problema existe e por vezes, o plágio é 
embaraçoso. Em várias ocasiões se viu quase uma cópia
exata de uma outra obra: mesmos gráficos, mesmos
elementos e talvez apenas um particular diferente, só para
criar uma via de evacuação. Isso é desonestidade!
Não creio, porém, que muitos artistas, enquanto alcançam
seu êxito pessoal, se dispõem a arriscar sua figura perante o
mundo. Quero acreditar como tenho dito, que muitas vezes, o
que ocorre não é plágio, mas coincidências (fascinantes
coincidências). - Existem em diversas partes do mundo
exemplos de pinturas de cavernas criadas há milhares de
anos atrás por homens que, sem saber, tinham a mesma
necessidade de se comunicar, de falar o que vinha de dentro.
E para isso, usaram mais ou menos as mesmas imagens
(animais, figuras masculinas e femininas, objetos e símbolos)
e praticamente a mesma técnica. - Existem edifícios antigos
em forma de pirâmide na África, Ásia e América Central.
- A população mundial acredita no mito antigo, quase idêntico,
da criação de todos a partir de um ovo. Exemplos deste tipo
são possíveis de encontrar muitos e em todas as épocas. O
homem é sempre e em todo lugar, um homem, com os
mesmos sentimentos, com os mesmos medos. Ele quer
compreender, quer saber como usar os mesmos objetos, os
mesmos símbolos e comunicar o que ele ouve.
Hoje, tudo isso acontece mais e muito mais rápido. E é
comumente dito, que o mundo tornou-se menor.
Não é nada estranho, então, encontrar semelhanças entre
homens distantes uns dos outros que decidem se manifestar.
Tanto na pintura, música, literatura e até mesmo na ciência.
Similaridade não é plágio, por isso não é culpa.

A grande estilista Munari disse: - “De quê, o que é nascido” -.
Isto significa que a experiência de um indivíduo se torna a
base para suas futuras experiências e as de outros.
Quem sabe quantas imagens são armazenadas no nosso
subconsciente: fotografias, pinturas, filmes, imagens reais,
vividas, sonhos. Se estamos a dar forma a um pensamento e o
nosso cérebro usa este arquivo infinito, seja qual for o
resultado certamente não se pode falar em plágio.
Plágio só existe quando há uma vontade de copiar o trabalho
dos outros. Como é que podemos encontrar provas dessa
vontade? Eu quero ter a máxima confiança em quem dedica
seu tempo a arte. Nós estamos atentos. Nós monitoramos.
Vemos, no entanto, várias coisas nos tribunais. Assim, antes 
de divulgar notícias, deve-se ter a certeza, pois a Internet e a
sua velocidade pode fazer catástrofes.
‘ É melhor um culpado livre, que uma pessoa inocente
condenada"
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Some may consider similarity as offending. But it
is not. Not of that sort aiming to defame others, or
discharging their works of cheap accusations.
Yet it is just a documentation of facts
happening every day openly not secretly
worldwide. The fact that "art" all over the
world has a lot in common not only of
notions but also of lines. This is more
obvious in the cartoon more than any
other art ever. Since sarcasm is like
music, it goes beyond all obstacles that
human creates in his limited geographic perspective. 
Sarcasm goes beyond language and barbed wires. It
soars in one dimension that is humanity..

Alguns podem considerar similaridade ofensivo. Mas
não é. Não do tipo de tentativa de difamar os outros ou
de descarregar nos trabalhos acusações baratas.
Ainda, é só uma documentação de fatos que
acontecem todo dia abertamente e não secretamente
no mundo todo. O fato é que a “arte” de todo o mundo
tem muito em comum não apenas com noções, mas
também com linhas. Isto é mais óbvio nos cartuns do
que em qualquer outra arte. Como o sarcasmo e a
música, vão além dos obstáculos que os humanos
criam em sua perspectiva geográfica limitada.
Sarcasmo vai além da linguagem e dos arames
farpados. Sobe a uma dimensão que é a humanidade.

This is a theme that must be seen with all the serenity and much
responsibility, characteristics from the Committee professional
group. Similarity is not always result of a premeditated action or
malicious. We are all witnesses of some real case that was born
with incredible coincidences! The Committee initiative deserves
recognition and hand shakings, bringing back the old question that
always comes alive: how to distinguish the cases of “coincidence” 
and the “plagiarism”? Which objective criteria should we adopt?
There are cases that are highlighted by the framing, details of visual
distribution and specificity of creation, that easily configure
plagiarism. But there is not always that clear…
In a rewarding situation, when there is proof that the same
idea/creation has already been used BEFORE, I understand that
it's difficult to maintain the result, although it might just be result of
an unhappy coincidence. The strength of the proposal of something
unseen do not configure with the same consistency anymore,
because someone already had “the same idea”, showing, at least,
that the concept/solution is not as exclusive as expected (to the
unhappiness of, maybe, the “poor” rewarded guy…)

Este é um tema que precisa ser visto com toda serenidade e muita
responsabilidade, características do grupo de profissionais do
Comitê. Afinal, nem sempre a similaridade é fruto de uma atitude
premeditada ou da má-fé. Todos somos testemunhas de algum
caso real que nasceu de incríveis coincidências mesmo!
A iniciativa do Comitê é digna de reconhecimento e
cumprimentos, retomando, inclusive, a velha pergunta que
sempre surge: como distinguir casos "coincidentes" de
"plagiados"? Quais critérios objetivos adotar? Há casos 
que são gritantes e pelo enquadramento, detalhes de
distribuição visual e especificidade da criação,
configuram mais facilmente o plágio. Mas nem
sempre as coisas se mostram tão claras
assim.. .Já em uma si tuação de
"Premiação", quando há a comprovação 
de que a mesma idéia / criação já foi
utilizada ANTERIORMENTE,
entendo ser difícil manter o
resultado, mesmo que seja
f r u t o d e u m a i n f e l i z
coincidência. Afinal, a força
d o " I N E D I T I S M O " d a
proposta não mais se
configura com a mesma
consistência, pois alguém já
teve a "mesma idé ia " ,
demonstrando, ao menos, que o
conceito / solução não é tão
exclusivo quanto se esperava
(para infelicidade do talvez,
" c o i t a d o " d o p r e m i a d o . . . . )
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I think that the jury of a Humor Contest shall be well informed
about the rewarded on the majority of the contests as possible. It
is a role of the juror to have a good memory, to be updated and
still dominate the result of older rewards to avoid similar works.
Besides been unpleasant, alike results show little knowledge or
criteria from the jury.

Eu penso que os jurados de um Salão de Humor devem estar
bem informados sobreos premiados do maior número de salões
possíveis. É papel do jurado ter umaboa memória, estar
atual izado e ainda assim dominar resul tado de
premiaçõesantigas para evitar premiar trabalhos similares.
Além de desagradável, resultados parecidos denotam o pouco 
conhecimento ou critério do júri.

I believe that there is no experience enough to face without
consternation facts of this nature. I can't conceive an artist
taking an attitude like these intentionally. Although what
concerns me the most is what have been happening lately
and, that we unfortunately can't let it be without searching
an urgent solution. For that, there must be a bigger
interchange between the contest's coordinators,
sites, blogs about it, to restrain this issue with a
very criteria evaluation and always based on
consistent proofs. I suggest that the regulations 
establish a deadline to define the winner's
condition after the drawings are divulged through
the mechanisms available by the C.I.E.C.

Acredito que não há experiência
s u f i c i e n t e p a r a e n c a r a r s e m
consternação fatos desta natureza. Não
consigo conceber um artista tomar uma
atitude destas intencionalmente. Porém o
que mais me preocupa são as incidências ocorridas
ultimamente e, que infelizmente não podemos deixar
passar sem procurar uma solução urgente. Para isso, tem
que haver um intercâmbio maior entre os coordenadores 
de salões, sites e blogs afins para coibir esta questão
com uma avaliação bastante criteriosa e sempre
b a s e a d a e m p r o v a s c o n s i s t e n t e s .
Sugiro que nos regulamentos se estabeleça um
prazo para definir a condição de vencedor
depois que os desenhos sejam bem
divulgados através dos mecanismos a
disposição C.I.E.C
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CCaarrttoooonniisstt  EEddrraa  / Brazil

Edra

2007  Prize - Jijet Koestana / India
Caratinga International Cartoon Contest / Brazil

2001 Mihaita Porumbita / Romania
PortoCartoon

Similarity, a limited word or unlimited, that’s the question. Nowadays we notice such
a development on this question that itself proves an unlimited reality, we think and 
we reason about the Word coincidence, and we notice that the same is detected. For
example, an Idea created several years ago used years later; first we directed our 
attention to the previous cartoon's and the new cartoon's elements, looking if the
elements are equals in both drawings and if the idea is also identical. The first idea
that comes to our mind is the word equal on both drawings, when it's the situation of
a professional cartoonist that has a historic baggage following to participations. The
same gets a huge spectrum of historical information and reference of a new
cartoonist that is showing his talent to several sections, putting this two listed
options.
I think that there's no motive to such situation exist, because we count on a rich data
base, efficient, divulged on the majority of the cartoon media of the world. We count
with the contribution of great humor compartments such as BRAZILCARTOON,
DON QUICHOTTE COMMITTEE, IRANCARTOON, TABRIZCARTOON,
AZCARTOON and recently CIEC, composed by experienced artists on this area. In
short, we have the content and access to an efficient data base that help us to not fall
on this situation. Another important detail: Are our jury ready to hold the position on
humor contests? Data base: Does all the contests have this support? There is a
doubt and at the same time this questions, that recently became routine. About the
similar cartoons they fulfill the space for the creative cartoon from other cartoonist;
the humor ends becoming a Xerox machine and confuses the quality of the contests.
I believe in the competence of our cartoonists on the compartments of analysis of
global humor.

Similaridade, uma palavra limitada ou sem limites, eis a questão. Ultimamente nota-
se um avanço em tal questão que a mesma, comprova uma realidade sem limites,
pensamos e raciocinamos em cima da palavra coincidência, percebemos que a
mesma é detectada. Por exemplo, uma idéia criada há anos e depois de anos a
mesma foi usada, primeiramente direcionamos os olhares aos elementos do
cartum anterior e o cartum após o mesmo, veja bem se os elementos são iguais em
ambos e a idéia é semelhante em ambos. A primeira idéia que vem é a palavra
igualdade nas mesmas, quando se trata de um cartunista profissional que tem uma
bagagem histórica e seguida de participações. O mesmo obtêm um leque de
informações históricas e referência ou de um cartunista novo que está mostrando o
seu talento para diversos compartimentos, colocando estas 2 opções citadas. Acho
que não há motivos de haver tal situação pelo fato de contarmos com um banco de
dados rico, eficiente, divulgados nos maiores meios de comunicação do cartum do
mundo. Contamos com a contribuição de grandes compartimentos de humor como
o BRAZILCARTOON , O COMITÊ DONQUICHOTTE , O IRAN CARTOON ,
TABRIZCARTOON , AZCARTOON e atualmente o C.I.E.C, formado por cartunistas
experientes desta área. Resumindo, temos conteúdo e acesso a banco de dados 
eficientes que nos ajudam a termos a segurança de não cair neste acontecimento.
Outro detalhe importante: nossos jurados estão prontos para assumir uma posição
nos salões de humor? Banco de dados: todos os salões tem este suporte? Fica uma
dúvida e ao mesmo tem essas perguntas, ultimamente viraram rotina. Em questão
aos cartuns similares eles preenchem o lugar de um cartum criativo de outro
cartunista, o humor acaba se tornando maquina de xérox e compromete a
qualidade dos salões. Acredito na competência dos nossos cartunistas dos
compartimentos de análise do humor mundial.

Organizer of Caratinga's 
International Saloon - Brazil /
Organizador do Salão Internacional 
de Caratinga

edra@uai.com.br

Comic /Quadrinhista
 biradantas@globo.com

blog: http://caricasdobira.blogspot.com/
http://chargesbira.blogspot.com/
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Bira

Cartoonist and Don Quichotte's website 
Cartunista e integrante do site Don Quichotte 

caricaturece@gmail.com
einsteincival@gmail.com

http://caricaturescartoons.blogspot.com
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 SeyranAll is possibile. Casuality, suggestion,
malice and... stupidity by the artists.

Except in the events where it's gaudy the
copy or plagiarism, when there are similar

cartoons I like to quote an aphorism by
Leonardo Da Vinci:"When the ideas are the

same, the idea is not a good idea" About similar
cartoons that win humor contests, often it's

impossible for jury members to know all cartoons
production in the world... since 1900. Possible
solutions? To across the seas and mountains to take
back the prizes and to find the winners use it as
doorstop? to buy glasses all jury members?

to organize a contest only for similar cartoons
a n d t o a w a r d a l l p a r t i c i p a n t s ?

Tudo é possível. Casualidade, sugestão,
malícia e... estupidez dos artistas. Exceto nos
eventos em que é garrida a cópia ou plágio,

quando há cartuns similares eu gosto de um
aforismo de Leonardo Da Vinci: “Quando as idéias
são as mesmas, a idéia não é uma boa idéia”
Quanto a cartuns similares que ganham salões de
humor, é frequentemente impossível para os
membros do Júri saber de todas as produções no 
mundo... Desde 1900, soluções são possíveis?
Atravessar os mares e montanhas para tomar de
volta os prêmios e achá-los nas portas dos artistas?

Comprar óculos para os membros do Júri? Organizar
um concurso somente para cartuns similares e premiar todos os

participantes?

Our efforts on ''similar cartoons'' issue intend no opposition against in any
way neither institutions nor private cartoonists nor a specific contest. If you
notice our ''similar cartoons'' gallery includes some works of Don
Quichotte Cartoon Committee members too. We do not separate any
cartoon in that sense. We call it ''similar cartoons.'' It means that just as it is.
It means neither copying nor plagiarism. Our aim is not accuse people
with a crime. We show resemblances and let the viewer judge it. We
believe that the only one who knows the truth about this kind of this
is the cartoonists him/herself. We have to precise that we are seeking ''a
clean, honest cartoons and the works which are not utilizing the others
labor'' We judge nothing, but with this we hope more respect for the
cartoon art. In our own competition about world languages, we will try
some new approaches, in order to be safe side. After the first election tour
we will publish the last 100 rest cartoons in another banner and at this
stage we will establish another new jury, which we call ''similarity jury''
who will go through the elected and selected cartoons one more time.
After this work is done the award-period will begin, not before. With all
this we hope that we will be an example for cartoon contest
arrangers. Best you all...

Nossos esforços na questão de “cartuns similares” não tem a
intenção de ser oposição de nenhuma maneira a qualquer
instituição, cartunistas ou qualquer concurso específico. Se você
perceber nossa galeria de “cartuns similares” verá que alguns
incluem trabalhos de membros do Comitê de Cartum Don
Quichotte também. Nós não separamos nenhum cartum.
Nós só chamamos de “cartuns similares.” Apenas isso. Não
significa nem cópia nem plágio. Nossa meta não é acusar as

pessoas de um crime, nós mostramos semelhanças e deixamos o
espectador julgar. Nós acreditamos que a única pessoa que

conhece a verdade sobre esse tipo de coisa é o próprio (a) cartunista.
Temos que saber claramente que estamos procurando “cartuns limpos

e honestos e trabalhos que não estão utilizando do esforço alheio”. Não
julgamos nada, mas com isso esperamos mais respeito na arte do cartum.
Em nossa competição sobre línguas do mundo, nós tentaremos algumas
novas abordagens, para sermos um lado seguro. Após a primeira seleção
iremos publicar pelo menos 100 cartuns em outro banner e neste estágio
vamos estabelecer um novo júri, que chamaremos “Júri de Similaridade”
que irá através dos eleitos e selecionados escolher mais uma vez.
O período de premiação não começará antes de fazer este trabalho. Com
isso, esperamos que sejamos um exemplo para os organizadores de
salões de cartum. Desejamos o melhora para vocês…

Been a long time since I've been observing worried this problem. It is really needed a lot of
caution when making a statement that a drawing is plagiarism of another one, because I
have already been in the two sides. I already saw some of my ideas copied, don't know if
that were intentional, but I also done drawings whish ideas I later notice that had already
been used and published. In my opinion, the contests which similar cartoons win should
be annulled. The jury shall be meticulous composed and hold the responsibility on the
votes. It is needed that the same has at least one experienced cartoonist in
contests or one catalog collector to reduce the possibilities of 
plagiarism, excluding the similar cartoons. One thing is
for sure: When similarities are in Kaste's Style it is so
much easier to get a conclusion, by the other hand, it
is much harder to define in which point common
ideas in different drawings are considered
plagiarism. At the moment, the best to do is to
divulge the results of the contests to see if
someone contests besides giving an opportunity to
the contested to defend themselves.

Há muito que venho observando com preocupação esse
problema. Realmente é preciso ter muito cuidado ao se fazer a
afirmação de que um desenho é plágio de outro, pois já estive
dos dois lados. Já vi algumas idéias minhas copiadas, não sei se
de maneira intencional, mas também já fiz alguns desenhos
cujas idéias depois verifiquei que já tinham sido utilizadas e
publicadas. Em minha opinião, os concursos cujos cartuns
similares venceram deveriam ser anulados. O corpo de
jurados deve ser criteriosamente composto a
assumir responsabilidades na votação. É
necessário que o mesmo tenha pelo menos
um cartunista com experiência em concursos
ou um colecionador de catálogos para
reduzir as possibilidades de plágio,excluindo
os desenhos com similaridades. Mas uma
coisa é certa: quando as similaridades são do
estilo KASTE é muito fácil uma conclusão, por
outro lado, é muito difícil definir até que ponto
idéias comuns em desenhos diferentes sejam
consideradas plágios. No momento, o melhor a se
fazer é divulgar os resultados dos concursos para
ver se alguém contesta além de dar oportunidade para
os contestados se defenderem.

Obrigado pelo seu interesse. Agora quanto à
questão, penso que as opiniões dos autores devem
ser respeitadas, quando o assunto é cartum similar
eu não aceito isso como um caso bom, quando as 
pessoas são acusadas sem serem analisadas. Por
outro lado, similaridade não significa cópia. Embora
haja casos de cópia no mundo do cartum, eu penso
que cartunistas que são considerados por suas
imagens não deveriam permitir que tais casos
acontecessem. Também podem haver cartuns meus que
são similares a outros, mas isso não significa que eles
foram roubados de outros cartunistas. Se tal caso
acontecer, eu não irei mais mandar o mesmo cartum para
qualquer outro concurso. Eu penso e recomendo que
todos façam o mesmo. Em meu ponto de vista, as
pessoas que controlam suas atividades, irão controlar
suas imagens.

Thanks for your interest. Now about your question. I think
opinions of authors must be respected, when the subject is
similar cartoons, and I don't accept it as a good case, when
people are blamed without being analyzed. On the other hand,
similarity doesn't mean copying. Although there some copying
cases in cartoon world, but I think that cartoonist, who is
considered for his/her image shold not allow such cases to
happen. Also, there can be cartoons of mine which are similar
to others, but it doesn't mean that they were stolen from other
cartoonists. If there will be such case, I am not sending the
same cartoon to any other contest. I think that I'm write and I
recommend everyone to do the same.
In my point of view, people control their activity, will 
automatically control their image.
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1st Prize - Duke / BrazilR$ 10.000 2007
 Salão Internacional de Humor Ecológico de Campos - RJ / Brazil 

2006 Sondron
World Press Cartoon

Érico

erico@elo.com.br

  CCaarrttoooonniisstt  ÉÉrriiccoo  / Brazil
cartoonist / cartunista

Director CNC ( Cartoon News Center)
CCaarrttoooonniisstt  SSeeyyrraann  CCaaffeerrllii  / Azerbaijan

Fanofany Website's Director / Diretor do site Fanofany

Giox

CCaarrttoooonniisstt  GGiiooxx  / Italy

cartooncenter@gmail.com
www.cartooncenter.net

giox@fanofunny.com
www.fanofunny.com

Don Quichotte Website's Director
www.ekarayel.com

www.donquichotte.at
ekarayel@gmx.net

EErrddooggaann  KKaarraayyeell

Karayel



2006 Cau Gomez / Brazil
FIHQ - Brazil

1st Prize - Evaristo Daniel/ BrazilR$ 5.000 2007
34th Saloon International of Humor of Piracicaba / Brazil

In different contests in Iran such as Biennials, we have
received simultaneously similar cartoons from different
countries. I think that has been inevitable similarities, if a work
of art like this win or is published in a contest, we must think
seriously, but if this similarity in spite of the theme been similar
in style or point of view, we can't accept it.

Em diferentes concursos no Irã como as bienais,
simultaneamente nós temos recebido cartuns similares de
diferentes países. Eu penso que tem sido similaridades
inevitáveis, se uma obra de arte como essa ganhou ou foi
publicada em um concurso, nós devemos pensar seriamente,
mas se esta similaridade a despeito do tema for similar em
estilo ou ponto de vista, nós não podemos aceitar.

What is my opinion about similar cartoons that wins humor
contests? The jury is sovereign and responsible. There are
cartoonists that don't understand the basic principle of a cartoon: 
the idea! Good ideas, in general, have been helping mankind to
evolve and I expect that cartoon do the same.
Unfortunately, in the last years, the albums are full of copies and
similarities. In the section “similarities”, I think that all of us have to
learn something, specially younger cartoonists. So CIEC is
welcome. Some cartoonists are not happy with this divulgation of 
copies, coincidences and similarities.
So if you are afraid of this similarities, don't open the links below:

Qual é minha opinião sobre cartuns similares que vencem
concursos de humor? O Júri é soberano e responsável.
Há cartunistas que não entendem o princípio básico de
cartum: a idéia! Boas idéias, no geral, têm ajudado a
humanidade a evoluir e eu espero que o cartum faça o
mesmo.Infelizmente, nos últimos anos, os álbuns
estão cheios de cópias e similaridades. Da seção
“similaridades”, eu penso que nós todos temos que
aprender alguma coisa, especialmente os cartunistas
mais jovens. Então o C.I.E.C. é bem-vindo.
Alguns cartunistas não estão felizes com essas
divulgações de cópias, coincidências e similaridades.
Então se você tem medo destas similaridades,
não abra os links abaixo:
http://www.donquichotte.at/dq/component/option,com_rsgallery2/Itemid,34/catid,26/

http://www.brazilcartoon.com/exibicoesInternacionais_int.asp?idioma=ptb&ID=70
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Pena Pai

CCaarrttoooonniisstt  JJuulliiaann  PPEENNAA--PPAAII  //  Romania

penapai@hotmail.com
Member of the International Cartoon Experts Committee

The answer to your question is not easy, because similarity doesn't necessary mean
plagiarism; they are, sometimes, coincidences. This is frequent in cartoons that don't
use words, leading some authors to use identical symbols or even equals on their
drawings.
There are, however, a merit that must be recognized to the author that first made the
cartoon or the comical cartoon.
I believe that the International Cartoon Experts Committee would do an excellent
service to the cartoonists, jury and contest's organization staff, by divulging the cases

that the contests, Professional organization, websites, etc. are gaining
knowledge of.As big the amounts of available information, less are the

possibilities of success has the artists who do plagiarism.

A resposta à sua pergunta não é fácil, já que
similaridades não querem dizer forçosamente
plágios, são, por vezes, coincidências. Isso é
freqüente nos cartuns que não usam a palavra,
levando alguns autores a utilizarem símbolos
idênticos ou até iguais em seus desenhos.
Há, no entanto, um mérito que deve ser reconhecido
ao autor que primeiro desenhou o cartum ou a

charge.Creio que o Comitê Internacional de
Especialistas em Cartum faria um excelente serviço aos

cartunistas, júris e organizadores de Salões, se
divulgassem os casos de que vão tendo conhecimento junto

aos Salões, Organizações Profissionais, Portais etc...
Quanto maior for à informação disponível, menos

possibilidades de êxito têm os plagiadores!

CCaarrttoooonniisstt MMaassssoouudd  SShhoojjaaii  / Iran
www.irancartoon.com

CCaarrttoooonniisstt AAnnttôônniioo AAnnttuunneess  //  Portugal

Antônio

Diretor do WPC  / WPC Director
antonio.antunes@artefinal.mail.pt

Www.worldpresscartoon.com

Iran Cartoon Website's Director / Diretor do site Iran Cartoon

shojait@yahoo.com

Massoud

After Brazilcartoon disclose in 2007 on the great similarity of
the Khartoum of the Brazilian Daniel Evaristo - winning the
dignified and traditional Hall of Humor of Piracicaba / Brazil - 
with the Khartoum of Cau Gomes who competed in the Hall of
Pernambuco / FIHQ 2006 (International Festival of Humor and
Comics), Evaristo had initially suspended the award.
According to information obtained on The Blog of Comics, the
Hall of Piracicaba paid the prize to the winner, but the name of
it and its design were not on the list of winners at the official
website of the event. It was only included in the printed
catalog.

Nota de esclarecimento
Após o Brazilcartoon divulgar em 2007 sobre a grande
semelhança do cartum do brasileiro Evaristo Daniel -
premiado no conceituado e tradicional Salão de Humor de
Piracicaba / Brasil - com o cartum de Cau Gomes que
concorreu no Salão de Pernambuco / FIHQ 2006 (Festival
Internacional de Humor e Quadrinhos), Evaristo teve
inicialmente o prêmio suspenso.
Segundo informações obtidas no Blog dos Quadrinhos, o
Salão de Piracicaba pagou o prêmio ao vencedor, mas o
nome do mesmo e seu desenho não constam na lista dos
premiados no site oficial do evento. Só foi incluído no catálogo
impresso.

Clarification Note



The financial crisis may leave Santa Claus, this year, with
existential crisis and people may understand the real
meaning of Christmas. The Brazilcartoon invites you,
cartoonist, to participate in the Christmas Cartoon Contest
Brazilcartoon. We will make a virtual exhibition and the most
creative cartoon will receive a kit of materials for professional
design and a official shirt of the website. Those interested
can send a maximum of three designs in the format: A4, 300
dpi to the address: info@brazilcartoon.com until December,
20 of 2008, including complete name, artistic name,
address, telephone, e-mail and city.

TThhee  wwoorrlldd  iiss  iinn  ccrriissiiss

Essa crise econômica já está enchendo o saco de muita
gente, mas no caso do Papai Noel, pode ser que este ano o 
saco vá esvaziar. Mesmo com todo esse problema
econômico mundial o Brazilcartoon não vai deixar passar o
Natal em branco, por isso convido todos os cartunistas a
participarem do nosso Concurso Cartum de Natal
Brazilcartoon. A melhor idéia cheia de bom humor receberá
um kit profissional de materiais de desenho e uma camiseta 
oficial do portal. Os interessados podem enviar no máximo
três desenhos no formato A4, 300 dpi para
info@brazilcartoon.com até o dia 20 / 12 / 2008, incluindo
nome completo, nome artístico, endereço, telefone, e-mail e
cidade.

EEnncchhaa  oo  ssaaccoo  ddee  hhuummoorr  

The portal Brazilcartoon supported the Godofredo Guedes’ International Fair of Cartoon / Brazil with the
creation of graphic pieces for disclosure, but unfortunately the Municipal Secretary of Culture of Montes Claros
of the current administration (2004-2008), did not fulfill the agreement of paying the valuo of the prizes. Due to
the large number of works we have received and the importance of the event, the Brazilcartoon will realize the
fair independent of the support from the Secretary of Culture. The deadline will be extended until August 01 of
2009, date of Godofredo’s birthday. So if you have not participated yet, now it’s a good opportunity to honor this
great Brazilian artist.

Brazilcartoon takes responsibility for the
 prizes of the Contest and extend the deadline 

THE CARICATURE ABOVE WAS MADE BY TURCIOS / SPAIN,
ONE OF THE PARTICIPANTS OF THE EVENT

Brazilcartoon assume premiação de 
Salão Godofredo Guedes e prorroga prazo 

THE CARICATURE ABOVE WAS MADE BY RAY COSTA / BRAZIL, 
ONE OF THE PARTICIPANTS OF THE EVENT

O portal Brazilcartoon apoiou o Salão Internacional de Caricaturas Godofredo Guedes / Brasil com a criação
das peças gráficas para a divulgação, mas infelizmente a Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros,
da atual administração (2004/2008), não cumpriu conforme o combinado em pagar o valor dos prêmios.
Devido ao grande número de trabalhos que temos recebido e a importância do evento, o Brazilcartoon vai
realizar o salão independente do apoio da Secretaria de Cultura. O prazo será estendido até o dia 1º de agosto
de 2009, data do aniversário de Godofredo. Por isso você que ainda não participou é uma boa oportunidade
para homenagear esse grande artista brasileiro.

rruulleess  //  rreegguullaammeennttoo  ::  wwwwww..bbrraazziillccaarrttoooonn..ccoomm

ccoonntteessttss

EXPEDIENT:

MMáárrcciioo  LLeeiittee  
Director of Brazilcartoon  / Diretor do Brazilcartoon

cartunistaleite@hotmail.com

HHiinnddiirraa  RRuuaass
Administrative Director / Diretora Administrativa

info@brazilcartoon.com

DDaanniieell  OOll iivveeiirraa  

  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  WWeebb  ddeessiiggnneerr
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  WWeebb  ddeess iiggnneerr  

AAmmaannddaa  SSoouussaa  LLiimmaa  
TTrraannss llaattoorr    //  TTrraadduuttoorraa

CCiinnaarraa  DDrreeiiddee  
JJoouurrnnaalliisstt    //  JJoorrnnaalliissttaa
info@brazilcartoon.com

Rua São Francisco, 666 
centro Montes Claros - MG / Brazil 39 400-000

  bbrraazziillccaarrttoooonn  hhoouussee

amandasl@msn.com

info@brazilcartoon.com

www.brazilcartoon.com



CCaarrttoooonniisstt  PPaaffffaarroo
  iiss  tthhee  ccoovveerr  ooff  MMAADD  

Magazine that is published for
more than three decades in Brazil,
the MAD magazine is back after
two years out of bunkers with
publication of Panini / Mythos. It is 
a mix of national content with texts,
cartoons and comic parodies. After
Ota left, the current editor Raphael
Fernandes, released this Monday,
17th, his 8th edition. The cover is
the work of the young designer
from Sao Paulo, Paffaro that brings
a singer Amy Winehouse. Next to
Paffaro and Salimena, the "MAD" 8
has the participation of Quadrini
Marcatti, Gilmar, Bira Dantas,
Marcio Baraldi and veterans
Flavio, Xalberto, Amorim among
others.

KKiillll  tthhee  hhuunnggeerr  wwiitthh  
ttoonnss  ooff  hhuummoorr  

Raed, great cartoonist and dear by
Brazi lcartoon promotes the 5th
International Competition of Designs /
SYRIA This year the 5th edition of the
International Competition of Designs /
SYRIA comes talking about a very
serious subject: the hunger. According to
the FAO - Food and Agriculture
Organization, there are more than 800
million undernourished people in the
world, 11 thousand of them are children
who die every day. The participants may
submit their works until February 20th of
2009.

CCaarriiccaattuurriissttaa  PPaaffffaarroo  
éé  ccaappaa  ddaa  MMAADD  

Publicada há mais de três décadas
no Brasil, a revista MAD está de
volta após dois anos fora das
bancas com publicação da Panini /
Mythos. Ela é uma miscigenação de
conteúdo nacional com textos,
cartuns e paródias em quadrinhos.
Após a saída de Ota, o atual editor
Raphael Fernandes, publicou nesta
segunda-feira, 17, sua 8ª edição. A
capa é do jovem desenhista
paulista Paffaro que traz a cantora
Amy Winehouse.Ao lado de Paffaro
e de Salimena, a "MAD" 8 tem
participações do quadrinista
Marcatti, Gilmar, Bira Dantas,
Marcio Baraldie dos veteranos
Flávio, Xalberto, Amorim dentre
outros.

Normally it’s very boring to watch TV for hours talking about
political issues. The viewer already expects a large number
of promises and attacks between the candidates. Here in
Montes Claros, the Brazilcartoon headquarters, the
political campaign for mayor was very different from the
rest of the cities. The voters were surprised to watch
the program of Tadeu Leite from the PMDB.
While the opponents were using their bad mood
and arrogance to tell lies, and to slander, Tadeu
Leite started his tv program by using a lot of
humor and great mood. I did the art direction of
his campaign and use panels with cartoons and
caricatures of Tadeu. The panels were used by the
TV presenter and the animations with a
caricature of Tadeu Leite appeared at all
times on the programs.

Geralmente é um tédio assistir horário político na TV. O 
telespectador já espera um grande número de promessas 
e ataques entre os candidatos. Aqui em Montes Claros, 

sede do Brazilcartoon, a campanha política para 
prefeito foi bem diferente do restante das cidades. 

Os eleitores se surpreenderam ao assistir o 
programa de Tadeu Leite do PMDB. 

Enquanto os adversários usavam o mau humor
caluniando, difamando e com muita arrogância,
Tadeu Leite abriu espaço em seu programa de TV
para o bom humor. Fiz a direção de arte da sua
campanha e utilizamos painéis com cartuns e
caricatura do Tadeu. Os painéis foram usados pela

apresentadora do programa de TV e as animações
com a caricatura de Tadeu Leite apareceram com

destaque nos programas.

TTHHEE  VVIICCTTOORRYY
OOFF  HHUUMMOORR  

MMaattee  aa  ffoommee  ccoomm  
ttoonneellaaddaass  ddee  hhuummoorr

Raed, grande cartunista e querido
pelo Brazilcartoon promove a 5ª
Compet ição In ternac iona l de
Desenhos / SÍRIA Este ano a 5ª
edição da Competição Internacional
de Desenhos / SÍRIA vem abordar um
tema muito sério: a fome. De acordo
com a FAO - Organização para a
Alimentação e a Agricultura são mais
de 800 mi lhões de pessoas
desnutridas no mundo, 11 mil delas
são crianças que morrem por dia. Os
participantes podem enviar seus
trabalhos até o dia 20 de fevereiro de 
2009.

O World Press Cartoon, considerado o salão de referência no mundo do humor
gráfico da imprensa, abre suas inscrições até o dia 31 de janeiro de 2009. WPC
tornou-se um dos mais importantes pontos de encontro do desenho de imprensa e,
todos os anos, os jurados premiam os melhores desenhos editoriais, caricaturas e
desenhos humorísticos que a imprensa nacional e internacional publicaram no
decorrer do ano. Os artistas também poderão colocar suas obras à venda.
Participem!

The series was created by the
great master brazilian cartoonist
Manohead, thinking in honor
artists of the painting world. Using
the self-portrait as a reference, he
thought not only in caricature, but
mimic the style of each of the
designers. He says this is a
different experience. "It's like a
journey in the history of art, in
addition of being stimulating
traditional art, the knowledge
gained to simulate many

techniques is something fantastic" -
says the designer. Here are some of
his designs respectively:
Van Gogh - Acrylic on paraná paper
30x42cm
Picasso - Acrylic on paraná paper
30x42cm
Dali - Acrylic on paraná paper
30x42cm
Rembrandt - Acrylic on paraná paper
30x42cm
Matisse - Acrylic on paraná paper
30x42cm

GGrraannddeess  MMeessttrreess  
nnoo  eessttiilloo  MMaannoohheeaadd  

A série grandes mestres foi criada
pe lo car ica tu r is ta bras i le i ro
M a n o h e a d , p e n s a n d o e m
homenagear artistas da pintura
mundial. Utilizando o auto-retrato
como referência, ele pensou não só
em caricaturar, mas simular o estilo
de cada um dos desenhistas.
Segundo ele esta é uma experiência
diferente. “É como uma viagem na
história da arte, além de estar
estimulando a arte tradicional, o
conhecimento adquirido ao simular e
inúmeras técnicas é algo fantástico”
– diz o desenhista.

Manohead  by  Davi / Brazil 

MAGAZINE

The World Press Cartoon, considered a reference in humor
drawing contest for press, opens it's registration period until
January 31, 2009. WPC has become one of the most important
meeting points for drawing and press and, every year, the jurors
award the best editorial drawings, caricatures and humor
drawings that the national and international press has published
during the year. The artists may also put the works for sale.

WWPPCC  tthhee  pprreessss ''  bbiiggggeesstt  hhuummoorr  
ddrraawwiinngg  ccoonntteesstt  

Paffaro by Pedro Ichimaru / Brazil

WWPPCC  mmaaiioorr  ssaallããoo  ddee  ddeesseennhhoo
  hhuummoorrííssttiiccoo  ddee  iimmpprreennssaa
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Result

Hall of Canoas announces
winners Among the winners in
the 7th Hall of Humor in Canoas,
heading to the cartoonists Ray
Costa & Mattias - third place HQ,
Manohead - third place in the
cartoon category Izidro and billed
four prizes: first place in
categories Cartoon, Caricature
and HQ and the third in strips.

First prize Izidro - Niterói / Brazil
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Márcio Leite  by Tiaggo / Brazil
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Raed by Ben Heine / Belgium 



""DDuukkee,,  DDeesseennhhooss  ddee  HHuummoorr””

Flávio by WILLIAM / Brazil

Edra by Amorim / Brazil

Izânio by Ray Costa / Brazil

Duke by Cau Gomez / Brazil



www.syriacartoon.com
SSyyrriiaaccaarrttoooonn

www.rahimcartoon.com

RRaahhiimm

www.kurdishcartoon.com www.cartooncenter.net

IInntteerrnnaattiioonnaall
CCaarrttoooonn  NNeewwss

CCeenntteerr

www.donquichotte.atwww.worldpresscartoon.com

www.ecc-kruishoutem.be

www.cartoonvirtualmuseum.org

  CCaarrttoooonn  VViirrttuuaall
MMuusseeuumm

http://grafar.blogspot.com

http://blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br
PPAAUULLOO  RRAAMMOOSS

www.tabrizcartoons.com

www.irancartoon.com

www.bondarowiczart.republika.pl

MMAARRCCIINN
BBOONNDDAARROOWWIICCZZ
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The talented Brazilian cartoonist Ray Costa, one of the participants of Sorrialengo, was one of 
the guests to illustrate this Brazilcartoonews edition of the poll on similarity and to draw one of 
the big national and international cartoon humor names. 
More than fair we dedicate the portfolio page to him so that you know more about the beautiful 
work of this young and promising designer of humor.

O talentoso cartunista brasileiro Ray Costa, um dos participantes do Sorrialengo, foi um dos 
convidados a ilustrar esta edição do Brazilcartoonews, a enquete sobre similaridade e 
caricaturar grandes nomes do humor internacional e nacional. Mais que justo colorirmos a 
página portifólio com os belíssimos trabalhos do jovem e promissor desenhista do humor.


