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Stenastiftelsen stödjer den spektakulära invigningen av Vetenskapsfestivalen
Tisdagen den 17 april startar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg – ett av Europas
ledande populärvetenskapliga evenemang. Festivalen inleds med en föreläsning av Max Tegmark,
professor i fysik vid MIT och initiativtagare till Future of Life Institute. Max befinner sig i USA men
medverkar som ett interaktivt, direktsänt hologram på scen. Invigningen har möjliggjorts via en
donation från Stenastiftelsen.
Max Tegmark är författare till den uppmärksammade
boken Liv 3.0 - att vara människa i den artificiella
intelligensens tid. Enligt honom står vi inför den
största förändringen i mänsklighetens historia.
Kommer det finnas en superintelligens och i så fall
kommer den tjäna oss människor, eller ta över?
Det är några frågeställningar han lyfter för diskussion.
Invigningen fortsätter därefter med ett panelsamtal
med Fredrik Heintz (AI-forskare, Linköpings
Universitet), Dorna Behadadi (Doktorand i filosofi,
Göteborgs universitet), Rebecka Cedering Ångström
(Ericsson Networked Society Lab) och Jasmine Idun
Isdrake (konstnär). Här blir det diskussioner om hur
det kommer se ut när AI är en del av framtidens infrastruktur och vår vardag utifrån både tekniska
och filosofiska perspektiv. Moderatorer är Gustav Källstrand och Johanna Koljonen.
Datum: 17 april
Tid: 17:30 – 19:30
Plats: Biograf Draken
Evenemanget är fullbokat, men pressanmälan kan göras till birgitta@plyhm.se; 0707 77 12 90
För mer info om aktiviteten, se http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program/event/21761
Invigningen kommer även att streamas här: https://www.youtube.com/user/vetenskapsfestivalen
Stenastiftelsen har stöttat Vetenskapsfestivalen som arrangemang under flertalet år och donationen
ligger i linje med stiftelsens avsikt att kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet
inom Göteborg och västra Sverige.
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Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag.
Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen
främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första
donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett
centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Hittills t o m år 2017 har beslut fattats om
utdelning av ca 395 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, bl a totalt ett hundratrettiotal utbildningsstipendier inom
kulturområdet, samt 240 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

