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Henkilötiedot
Heidi Sirpa Irene Stathaki os. Blomqvist on syntynyt  Helsingissä. Olen avioliitossa ja asunut Kreikassa vuodesta 1991. 

Opinnot:
Taideteollinen korkeakoulu nyk. Aalto-yliopisto: Taiteen maisteriksi valmistuin vuonna 1999.
Lopputyö oli lastenkangassarja, ”Kolme pientä elefanttia”.
Taiteen kandidaatiksi valmistuin vuonna 1996.
Tietokoneavusteisen tekstiilisuunnittelukurssin suoritin vuonna 1995.
Sain Erasmus stipendin ja olin Ateenan Teknisessä instituutissa sisustustekstiililinjalla vuonna 1992.
Haminan käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa  suoritin kutoja-artesaani tutkinnon vuosina 1986-1988.
Varsinais-Suomen Kansanopiston luovan toiminnan linjan kävin vuosina 1985-86.

Työkokemus :
Auroran sairaalan lastenosastolla olin  askarteluohjaajaharjoittelijana  03.04-30.6.1984.
Kontulan vanhustenhuollon keskuksessa olin puolipäivätyössä askarteluapulaisena 10.09.1984-17.08.1985.
Taiteilija Immi Halstin taidekutomossa vuonna  1988  taidetekstiilejä lapsille, toteutus.
Seurasaaren ulkomuseossa  kesällä vuonna 1991 olin elävöittäjänä ts. vanhojen käsityötekniikoiden toteutus kangaspuissa  ja 
kehruunäytökset.
Voloksen muotisuunnittelija-ammattiin valmistavassa koulussa olen opettanut: Tekstiilien värjäystä ja -teknologiaa sekä 
painoväritekniikoita vuodesta 2005.
Lastenkankaiden suunnittelu ja valmistus kevätmuotinäytökseen vuosina, 2007, 2008, 2009, 2011.
Vuonna 2010 oman yrityksen perustaminen. 
Työskentely osa-aikaisesti vammaisten kudonnan ja askartelun ohjaajana 09.10.2010- 01.07.2011
Vuodesta 2014 opetin tekstiilitekniikoita ja kuvataiteita vuonna 2016 myös neuletekniikoita
paikallisessa työväen yhdistyksessä.
2015- opetustyössä muotisuunnittelija-ammattiin valmistavassa koulussa aiheina tekstiilitekniikat,värjäys,tekstiiliteknologia

Näyttelyt
Agrian naisten yhdistyksen yhteisnäyttely vuonna 2003, käsintehdyt korut, lasimaalaukset  (oma tekniikka). Vuonna 2005 
maalaukset temperalla, kangasväreillä ja sekatekniikalla.
Vuonna 2006 koruja seka- ja tekstiilitekniikoilla silkistä.
Yksi työni valittiin Ornamon 50-juhlaminitekstiilinäyttelyyn: ”Uusin silmin” vuonna 2006.
Vuonna 2007 osallistuin Käsityöammatteihin valmistavan koulun opettajien yhteisnäyttelyyn Girgio de Chirico 
taidekeskuksessa, Voloksessa.
22.08-30.08.2009  ”Satuja tekstiilein ja koruin” Xiona art Hotel, Halki-saari, Kreikka, teimme yhteisnäyttelyn Markella 
Balsamin kanssa.
15.02-14.03.2010  ”Talvisia tunnelmia asusteissa, koruissa ja sisustuksessa” yhteisnäyttely Vivian Karahin kanssa, paikka,  
”Arte Libre” galleria-cafe vine bar, Kreikka.
15.12.2010-11.01.2011  Terra incognita yhteisnäyttely Gircio de Chirico taidekeskus, Volos Baso Boulgari, Ioanna Terlidou, 
Mangky Houri, tekstiili ja kuvataide, korut.
02.01-15.01.2011  Osallistuin Voloksen kuvataiteilijoiden hyväntekeväisyysyhteisnäyttelyyn Gircio de Chirico taidekeskus, 
vapaa teos 2x 40x40.
23.03-31.03.2011  Yksityisnäyttely Voloksessa Foundouliksen monitoimitaidekeskuksessa, käsinmaalattuja  silkkihuiveja  sekä 
koruja huovasta, keramiikasta, metalleista ja helmistä.
12.04-21.04.2012  Näyttely Lasten syöpäyhdistyksen Flogan tukemiseksi Achilleion Volos, huovutetut korut, käsinpunotut 
korit, käsinmaalatut lasten tekstiilit, huivit
02.05-31.05.2012  Seminaari huovutuksesta ja solmuvärjäyksestä kunnan taideyhdistyksen tiloissa 24h
05.07-12.07.2012 Näyttely Anchijaloksessa kunnan näyttelytila Aleksandra Mentjouniksen kanssa, käsinmaalattuja lasten ja 
aikuisten vaatteita, huiveja ja koruja sekatekniikoin.
14.12.2012 -12.01-2013  Osallistuin Voloksen kuvataiteilijoiden hyväntekeväisyysyhteisnäyttelyyn Gircio de Chirico 
taidekeskus, vapaa teos 1m seinälle.
20.12-31.12.2013  Näyttely Lasten syöpäyhdistyksen Flogan tukemiseksi näyttely  Achilleion Volos, huovutetut korut, värjätyt 
sukkahousut.
22.02-24.02.2013  Yhteisnäyttely  huovutetut korut Trikalan taidekeskus.
15.03-23.3.2013 Ornamon teosmyyntinäyttely  Kaapelitehtaalla, Suomessa.
10.12-15.1.2016 Cirgio de Chirico taidekeskus,Volos paikallisten taiteilijoiden yhteisnäyttely teemalla lets dance
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11.3-19.3.2016 Ornamon teosmyynti Kaapelitehtaalla ,Suomessa
Yhdistykset:
Kuulun Ornamon tekstiilitaiteilijoiden liittoon Texoon. Kreikan kuvataiteilijoiden liittoon, (sisustusosasto)


