
Leonardo DiCaprio vinner äntligen sin första Oscar – åtminstone
enligt oddsen
Idag presenterades samtliga nomineringar inför årets Oscarsgala. Enligt oddsen från det åländska spelbolaget Paf kommer Leonardo
DiCaprio efter 27 års väntan äntligen kamma hem sitt livs första Oscarsstatyett. Oddset att han tilldelas en Oscar som årets manliga
skådespelare vid Oscarsgalan den 28 februari uppgår nämligen till rekordlåga 1.12 gånger pengarna.

Trots ett imponerande antal aktiva år i den internationella skådespelarbranschen och fyra Oscarsnomineringar har Leonardo DiCaprio ännu inte tilldelats
någon Oscarsstatyett. Men i år verkar det bli ändring. Leonardo DiCaprio är nämligen enligt oddsen den som har störst chans att vinna det prestigefulla
priset i kategorin årets manliga skådespelare, för insatsen i det omtalade westerndramat The Revenant.

”Folkkäre favoriten Leonardo DiCaprio har tidigare varit Oscarsnominerad bland annat för rollprestationerna i Django Unchained och The Wolf of Wall Street,
men har förvånande nog aldrig lyckats kamma hem någon statyett. Våra oddssättare tror dock att det är Leos tur i år eftersom insatsen i The Revenant
enligt kritikerna, filmkännarna och fansen slår allt han tidigare gjort”, säger Mattias Lindquist, kommunikationschef på Paf.

Att Leonardo aldrig vunnit någon Oscar är något som diskuterats flitigt i sociala medier på senare tid, med hashtags som #GiveLeoAnOscar och Reddit-
användare som ivrigt debatterat om det föregår en konspiration gentemot skådespelaren. Frågan har även väckt intresse hos ett stort antal internationella
medier.

I Oscarskategorin årets manliga skådespelare ställs Leonardo mot fyra andra välkända namn. Andrahandsfavorit enligt oddsen är Michael Fassbender i
filmen Steve Jobs till 8.00 gånger pengarna, följd av Eddie Redmayne i The Danish Girl till oddset 11.00. Tror man på ryktet att Oscars-juryn bestämt sig för
att inte belöna Leonardo med en Oscar i år, uppgår oddset på det spelet till 3.50.

Den omtalade och verklighetsbaserade filmen The Revenant med Leonardo DiCaprio i huvudrollen har premiär i Sverige den 29 januari. DiCaprios
skådespelarinsats i det episka westerndramat har redan belönats med en Golden Globe.

Årets Oscarsgala går av stapeln natten mot den 28 februari.

Odds på Oscar för årets manliga skådespelare

Leonardo DiCaprio (The Revenant) 1.12
Michael Fassbender (Steve Jobs) 8.00
Eddie Redmayne (The Danish Girl) 11.00
Bryan Cranston (Trumbo) 21.00
Matt Damon (The Martian) 26.00

Odds på “Kommer Leonardo DiCaprio vinna en Oscar som årets manliga skådespelare?”

Ja, 1.12
Nej, 3.50
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