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Oh Yeon Seo

Hanya Bertahan 11 Bulan

PADA 29 Maret nanti, harusnya aktris cantik Oh Yeon Seo dan Kim Bum merayakan
anniversary hubungan mereka yang pertama.
Tapi, nasib berkata lain. Keduanya justru putus sebulan menjelang hari bahagia itu. Itu
artinya, hubungan asmara Yeon Seo dan Kim
Bum hanya bertahan 11 bulan saja. Keduanya
memutuskan untuk mengubah jalinan cinta
menjadi pertemanan biasa.
Kabar putus cinta keduanya sudah dikonfirmasi oleh agensi Kim Bum, King Kong Entertainment. “Kim Bum dan Oh Yeon Seo telah
memutuskan untuk mengakhiri hubungan
mereka pada akhir tahun lalu,” ujar perwa-

kilan agensi, seperti dilansir dari laman Soompi, belum lama ini.
Agensi Oh Yeon Seo, Celltrion Entertainment juga telah membenarkan kabar tersebut.
Namun, mereka menolak memberi penjelasan
lebih lanjut terkait alasan kandasnya hubungan kedua aktor.
Apa alasan yang
mendasari keduanya putus? Baik
pihak
Kim
Bum maupun
Oh Yeon Seo,
tidak ada

yang mau menjawabanya. Keduanya kompak
tutup mulut.
Kim Bum yang melejit lewat Boys Before Flowers (BBF) dan Oh Yeon Seo mulai berpacaran
pada 29 Maret 2018 lalu. Keduanya bertemu lewat seorang kenalan usai Oh Yeon Seo merampungkan syuting untuk drama Hwayugi.
Pasangan selebiriti negeri Ginseng ini termasuk menarik disimak kisah cintanya, bila
dibandingkan yang lain. Usia Yeon Seo lebih
muda dua tahun bila dibandingkan Kim Bum.
Sebelumnya, Kim Bum juga pernah menjali
asmara dengan Moon Geun Young, perempuan yang seusia Yeon Seo. (kho/opi)
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Prilly Latuconsina

Kylie Jenner

Koleksi Tas

Sudah Tidak Sabar
FILM Danur sukses meraup 2 juta lebih penonton ketika film itu dirilis di
2017. Bahkan, film yang diangkat dari
novel berjudul sama karya Risa Saraswati itu, disebut-sebut sebagai trigger
genre horor yang mati suri, beberapa tahun terakhir.
Saking larisnya, film ini sudah punya sekuel yang dirilis tahun lalu. Nah, sebagai
salah satu aktris yang dilibatkan di film
itu, Prilly Latuconsina mengaku sudah tak
sabar untuk kembali bermain di Danur seri
tiga. Ketidaksabarannya itu ia unggah di
akun Instagramnya, belum lama ini.
Sebelumnya, melalui unggahan instagram
pribadinya, kekasih dari Maxime Bouttier ini
juga memberikan ucapan untuk Risa. Mengingat, Prilly memiliki kedekatan khusus
dengan Risa saat keduanya aktif dalam pembuatan film Danur yang terinspirasi dari novel karya Risa Saraswati.
“Happy Wedding teh @risa_saraswati.
Bahagia selamanya dan selalu di berkahi
Allah Swt! Aamiin! btw tadi duduk sebelahan sama si ‘anak-anak’ jadi enggak
sabar buat Danur 3 deh,” tulis Prilly dalam unggahannya, belum lama ini.
Risa Saraswati resmi menikah dengan Dimas Troi Adityo pada 13 Februari lalu. Pernikahan Risa Saraswati digelar di sebuah hotel
di kawasan Bandung, Jawa Barat.
Prilly Latuconsina menjadi salah satu
tamu undangan yang hadir pada hari berbahagia Risa itu. Sebagaimana diketahui,
Prilly dan Risa menjadi sahabat dekat setelah terlibat proyek film horor Danur.
Bahkan ia pun sempat mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan suasana
pernikahan dari Risa Saraswati. Uniknya,
Prilly menuliskan ada sebuah bangku kosong yang sengaja dipersiapkan untuk
lima sahabat gaib Risa Saraswati, mereka adalah Pieter, William, Hendrik, Hans
dan Jansen.

SEHARGA
RP 14 MILIAR
K

ylie Jenner
dikenal sebagai salah
satu selebriti Hollywood yang
paling stylish. Dandanannya selalu ditiru
kaum Hawa. Tak heran jika banyak perempuan yang menjadikan Kylie sebagai
salah satu kiblat
penampilan mereka. Apa
yang ia gunakan, mulai baju, tas, sepatu, aksesori, hingga kosmetik, banyak dicontoh.
Bagi Kylie, penampilan adalah segalanya. Nggak heran
jika pada akhirnya ia selalu
berhasil tampil sempurna dalam setiap kesempatan.
Nggak cuma soal makeup,
gaya rambut, dan baju, berbagai koleksi aksesoris yang dimilikinya juga penting untuk
menunjang penampilan. Setidaknya hal itulah yang bisa ditemukan dalam setiap pose
OOTD (outfit of the day) Kylie yang diunggah di Instagram.
Mulai dari tas hingga sepatu, Kylie bahkan punya closet
sendiri untuk menyimpan berbagai koleksi berharganya
itu. Dan kini orang yang pernah bekerja sebagai desain interior di rumah Kylie mengungkapkan seperti apa isi
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Namun tidak hanya sampai di situ,
saat dihubungi melalui sambungan telepon belum lama ini, Prilly memang
mengakui tak melihat apa-apa dari sajian
bangku itu. Tetapi, dirinya yang sempat
bercengkrama dengan Risa, menyebut
bila sahabat-sahabat gaib dari Risa
tampak berkeliaran di pesta pernikahan tersebut.
“Enggak, aku enggak lihat apaapa. Cuma lihat ada tempat duduk
Peter cs,” ungkap Prilly.
“Tapi aku enggak lihat mereka,
katanya Kak Risa sih lari-lari seliweran. Katanya sih anak-anak enggak mungkin diem ngelihatin di
acara gitu,” sambungnya. (one/opi)

Vanesha Prescilla

Modal Percaya Diri
VANESHA Prescilla
naik pangkat. Kalau di film
pertama, Dilan 1990, ia ‘hanya’ menjadi pemeran utama, maka di Dilan 1991, ia
mendapat job tambahan.
Yaitu mengisi salah satu
sound track-nya. Lagu yang
dipercayakan kepadanya
berjudul Berpisah.
Ini bukan kali pertama bagi aktris yang akrab disapa
Sasha itu menyumbangkan
suaranya untuk sebuah lagu.
Adik dari aktris Sissy Priscillia ini sebelumnya juga pernah menyanyi untuk sebuah
produk.
Lagu Berpisah sendiri
akan semakin menambah
balutan kesedihan di film Dilan 1991. Sebagaimana diketahui, Dilan dan Milea dikisahkan putus di tahun 1991.
“Pertama kali denger lagu
ini aku langsung suka. Lirik
dan musiknya deep banget,
relate banget sama cerita Dilan1991. Makanya pas dikasih kesempatan untuk
nyanyi lagu ini sama ayah
Pidi Baiq, aku langsung
mau,” ujar Sasha.
Perpisahan memang
menjadi jalan yang harus diambil oleh Dilan
dan Milea dalam kisah
cintanya. Meski keduanya masih saling menyayangi satu sama lain,
perpisahan itu tak bisa
dielakkan.
Sasha pun mengaku
ikut terbawa sedih setelah
mendengar dan menyanyikan lagu Berpisah. “Ini lagunya tentang Dilan dan
Milea yang ternyata harus
berpisah, padahal mereka
masih saling sayang. Tapi
mereka berharapnya ini

buat kebaikan masing-masing. Duh, tapi kok masih
sayang malah mau pisah
ya. Jadi sedih nih,” tambahnya.
Meski terbilang baru di
dunia tarik suara, kekasih aktor Adipati Dolken
ini tetap percaya diri. Ia
berharap lagu ini bisa diterima oleh para penggemar Dilan yang ada di
seluruh Indonesia. “Terus
terang ini aku berani nyanyiin lagunya karena
suka sama lagunya dan

sayang sama filmnya.
Jadi aku mau (nyanyi)
karena untuk film aku,”
ujarnya. (one/opi)

Merriam Bellina
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Bapau Ngevlog bareng
Samuel L. Jackson
SIAPA yang tak kenal nama Samuel L. Jackson. Ia sudah bermain di
ratusan film. Salah satu yang paling
terkenal dan diingat banyak orang
adalah perannya sebagai Nick Fury.
Ia termasuk salah satu tokoh film
Marvel yang digemari oleh para pecinta film dunia. Pasalnya karakter
yang ia bawakan sungguh autentik
dan juga heroik. Nggak heran kalau
tanpa dirinya, rasanya ada yang kurang dari film-film Marvel.
Karakter autentiknya ini juga di
pastikan akan muncul di salah satu
film terbaru karya Marvel Studios,
yaitu Captain Marvel. Para cast film
ini mulai aktif mempromosikan filmnya ke seluruh dunia. Dan kemarin
giliran negeri Singa Putih, Singapura yang dikunjungi oleh para
cast-nya, termasuk Samuel L Jackson hadir dalam gelaran acara Captain Marvel Fan Event.
Acara yang diadakan di Sands Expo
& Convention Centre di kawasan Marina Bay Sands, Bayfront Avenue ini
dipadati oleh para fans dan juga rekan
media dari seluruh penjuru dunia. Dua
diantaranya ada Baim Wong dan sang
istri, Paula Verhoeven.
Belum diketahui secara pasti tujuan pasangan itu hadir di acara ini.
Tapi lewat akun Instagramnya Baim menyebutkan kalau ia dan
Paula telah mewawancarai Samuel
L. Jackson secara eksklusif. Buat kalian yang penasaran Baim akan segera mengunggah hasil wawancara

closet bintang Life of Kylie itu.
Ahli interior yang bernama
Martyn Lawrence-Bullard ini
mengungkapkan jika closet
milik Kylie Jenner di mansion
mewahnya berisi lebih dari
400 koleksi tas desainer. Beberapa nama di antaranya adalah brand-brand top.
“Setidaknya ada 400 tas (desainer, Red). Kebanyakan
Hermes, ada banyak tas Birkin dan Louis Vuitton, ada
Chanel, Dior, dan Fendi. Banyak di antaranya yang jadi
incaran para kolektor. Dia
membelinya sebagai investasi
dan merawatnya seperti karya
seni,” tutur Martyn.
Tas-tas branded berkualitas
tinggi ini tentu tidak dibeli
dengan harga murah bukan Saat
ditanya tentang berapa perkiraan uang yang dihabiskan Kylie
untuk membeli semua tas itu,
Martyn mengaku harganya bisa
lebih dari USD 1 juta atau setara
dengan Rp 14,1 miliar.
Well, sebelumnya Kylie memang sudah memamerkan koleksi tas mahalnya lewat sebuah video YouTube bertajuk
Kylie Jenner: My Purse Closet
Tour. Di kanal itu bisa dilihat
seperti apa penampakan berbagai tas indah, mewah sekaligus mahal milik kekasih Travis Scott itu. (apa/opi)

INSTAGRAM BAPAU

OKE: Paula Verhoeven dan Baim Wong
bahagia bisa bertemu Samuel L Jackson
(tengah) di acara Captain Marvel Fan Event
di Singapura, belum lama ini.

itu di channel YouTube-nya. “Gaya
banget gak? Bapau (Baim dan Paula)
exclusive interview dengan @samuelljackson. Bahasa Inggrisku bagus
banget! Segera akan diupload di
YouTube channel,” tulis Baim di akun
Instagramnya.
Selain mewawancarai Samuel L Jackson, pasangan yang belum lama menikah ini juga foto bareng dengan pemeran
Nick Fury. Malah pria yang tampil
dengan setelan jas abu-abu itu nggak segan untuk tersenyum ke arah kamera.
Bukan cuma itu, Baim pun langsung
mengunggah foto langka itu ke akun Instagramnya. Sontak kolom komentar
pun banjir ucapan haru sampai iri dari
para netizen. (apa/opi)

Artis Paling
Cantik
Versi Hotman Paris
SIAPA artis paling cantik di Indonesia? Kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada Hotman Paris Hutapea, pengacara
kondang itu pasti
akan menyebut nama Merriam Bellina. Tidak percaya?
Lihatlah di acara
talkshow Hotman
Paris Show (HPS) yang tanyang di salah satu televisi swasta, belum lama ini.
“Abang, artis tercantik
versi elu kecuali Merriam
Bellina, itu siapa?” tanya
Melaney Ricardo, salah satu host HPS yang disambut
sorakan para penonton.
Hotman Paris tanpa ragu menjawab, “Kalau mau
jujur, sampai hari ini karena dia (Merriam Bellina,
Red) masih artis, dia lah
yang paling cantik.”
Hotman pun tak segan
mengungkapkan pujian untuk sang mantan. Bahkan,
menurutnya, hingga saat ini
sosok Meriam Bellina tak tergantikan. “Bahasa Batak bilang irreplace(able), tidak tergantikan,” begitu lah Hotman
Paris menggambarkan Meriam Bellina dalam satu kata.
“Pada saat ulang tahun
kedua kedekatan kami,
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pada saat aku tanda
tangani satu vila di Bali.
Saya ragu-ragu, apakah
seimbang dengan suara
cintaku, tapi cinta harus
ada biaya,” cerita Hotman.
Moammar Emka turut
bertanya, “Pak Bos pernah
pacaran serius berapa kali?
Pacaran nggak serius atau
main-main berapa kali?”
Hotman Paris mengaku kalau ia memang pernah menjalin hubungan dengan banyak wanita dan tidak terhitung. Namun meski begitu, hanya Meriam Bellina
lah yang paling meninggalkan kesan dalam hatinya.
“Yang benar-benar serius
ya itu tadi, sama artis tercantik sampai enam tahun.
Makanya saya bilang that’s
the greatest love in my life’,”
ungkap Hotman. (apa/opi)
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