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Paiste Twenty

От векове тази сплав се произ-
вежда в Турция. В желанието си 

да създава нови и нови звуци фир-
мата PAISTE влиза в партньорство с 
турския майстор Мурат Дирил. Той 
изготвя ръчно автентичната сплав и 
я праща в швейцарската фабрика 
под формата на необработени 
кръгове метал. Там тези парчета 
се превръщат в чинели, които носят 
“традицията и душата” на истински-
те музикални инструменти. 

Първите модели от серията 
Twenty са базисните: 20”/22” Ride, 
16”/18” Crash, 13”/14” Hi-hat, 10” 
Splash и 16”/18” China. Малко след 
офиацалното представяне на се-
рията се разработват и моделите: 
Ride 21”, Light Ride 20”/ 22”, Crash 
17”/19”/20”, Thin Crash 16”/ 17”/ 18”, 
Mini China 8”/ 10”/ 12”, Thin China 
14”/ 16”/ 18”, Splash 8”/12”, Light Hats 

14”, Hi Hat 12”/15”. Нова продукция 
също така е и Medium Light Hi-Hat с 
впечатляващият 16” диаметър. 

На практика Twenty могат да се 
ползват в почти всички съвременни 
стилове: Pop, Rock, Soul, Blues, Jazz 
и много други. Първото усещане 
при свирене с тези чинели, е че те 
притежават топъл и отворен звук, 

същевременно бляскави, искрящи 
високи, добре балансирани от 
към плътност. Чувства се приятна 
“грубост” на метала и умерена 
пробивност на звука.

Моята среща с Twenty беше 
преди няколко месеца в Латвия, 
където Paiste бяха спонсори на 
международен конкурс по ударни 
инструменти - и там съответно има-
ше безброй чинели, и хора, които 
блъскаха по тях. Нямах достатъчно 
време и възможност да ги пробвам, 
но това, което чух ми допадна и ре-
ших да поръчам новите чинели. 

След един известен период се 
случи следното: (Звъни непознат 
номер) - Ало?, - Венко Пороман-
ски?, - Да?, - Що не си си вкъщи? 
Има тука...ъъъ... нещо пратка от 
чужбина., - Чакайте! Идвам!

Чинелите бяха в кашон, много 
добре опаковани и най-важното - 
невредими. Вътре имаше 20” Ride, 
16” и 18” Thin Crash, 13” Hi Hat, 10” 
Splash и 18” China. На следващия 
ден имах свирене и ги взех всички. 
Апаратурата, наета за участието 
беше добра, така че озвучихме 
всичко и сложихме овърхед ми-

крофони. Думите на тонрежисьо-
ра бяха: “Малей...! Тези чинели... 
Блестиш...!” 

След няколко дни успях да запазя 
час в студио при Теодор Янков (кой-
то направи звука към нашето DVD, 
а също и участва като барабанист 
в него) и заедно ги тествахме на 
спокойствие. Там имаше време 
да ги разгледаме внимателно. 
Записахме всеки чинел поотделно 
като семпли и след това заедно с 
целия сет барабани. Ето и впечат-
ленията:

Ride
Райдът, както и всички чинели 

от тази серия, е ръчна изработка. 
Целият е стругован, с изключение 
на камбанката. Като дебелина и те-
жест се води среден,  или Medium, 
което го прави да звучи доста “уни-
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Венко Поромански
& Paiste Twenty 18” Thin Crash

Атаката на палката се чува ясно и отчет-
ливо, но не и грубо. Обертоновете в със-
тейна са масивни, и се усилват пропорци-
онално,  според динамиката на удара.
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версално”. Атаката на палката се 
чува ясно и отчетливо, но не и грубо. 
Обертоновете в състейна са масив-
ни и се усилват пропорционално, 
според динамиката на удара. 
Когато се атакува в периферията 
се получава интересен и полезен 
Crash-ефект. Звукът от камбанката 
е матов и приятен, с достатъчно 
енергия, и пробивност. Общо с две 
думи – яснота и масивност.

Crash
Crash-чинелите. 18-инчовият Thin 

Crash е тъмен, мек, отворен и с 
контролирани високи. Много добре 

присъства в общият звук, а също 
може да се ползва и като един 
матов Jazz Ride на моменти. 16-
инчовият Thin Crash е по-агресивен 
и пробивен, но пак се отличава 
с мекота, и брилянтност. По мои 
впечатления Regular Crash-овете на 
Twenty притежават същите звукови 
качества и тембри, но като цяло по-
високи, масивни, и енергични.

Hi-Hat
Обикновено фусовете с по-

малък диаметър звучат в известна 
степен “остро и натрапчиво” за моя 

вкус, или пък стават само за опре-
делен тип музика. Този 13-инчов 
Twenty Hi-Hat обаче се оказа едно 
приятно изключение от правилото. 
Когато е затворен звучи конкретно 
и същевременно меко, без да 
липсват и нужните високи честоти. 
Ако е полуотворен издава красив 
и умерено плътен звук, а като се 
затваря с педал изкарва конкретен 
и истински балансиран тембър. 
Когато се свири с палка при отваря-
не и затваряне се чува стегнатият и 
ясен саунд от 13-инчовия диаметър, 
но това е и предимството, защото 
освен всичко друго, малкият фус е 
и по-лесно контролируем. За люби-
телите на наистина обемния Hi Hat 
звук, фирмата предлага 15-инчов 
фус от същата серия.

China
China 18”. Първоначално ми се 

стори по-силен, отколкото си пред-
ставях, но поставен в комплекта 
с другите чинели, звукът му пасна 
много добре. Разбира се, че в му-
зиката “китайците” се ползват на 
определени моменти, където има 
акценти, или на места със силна 

динамика. В този смисъл аз съм 
избрал точния размер и модел. 
Стегнат, пробивен, внезапен и кра-

сив звук, който спокойно се вписва 
в звуковата картина на повечето 
съвременни музикални стилове.

Splash
Splash-ът е с диаметър 10 инча 

и е изненадващо равностоен и 
чуваем като звукова енергия, тем-
бър и присъствие сред другите, 
по-големи, и силни събратя “...с 

неопределена височина на звука”. 
Камбанката му е нестругована, 
както на райда от същата серия. 
Звучи бляскаво и плътно. 

Честно казано не мога да видя 
или чуя нещо негативно в тези чине-
ли. Искящи, без да са прекалени 
високите честоти. Масивни, без да 
са груби или пък мътни. Енергични, 
без да са прекалено силни. Кра-
сиви, без да са неестествени. Пер-
фектен баланс! Убеждавам се, че 
всеки етап от производството е от 
значение за качеството и характера 
на крайния продукт: автентичната 
ориенталска сплав, от която идва 
“приятната грубост”, оформяне, 
отливане, коване и струговане – все 
процеси, които се направляват от 
човешка ръка, качественият контрол 
във фабриката, дълтогодишният 
опит на специалистите в тези про-
цеси и много други фактори.   
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