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Рође на је у Бања Луци 1940. годи не. Сред ње музич ко обра зо ва ње запо чи ње у род ном гра ду у кла
си Јули је Пеј но вић, а потом наста вља у Бео гра ду у музич кој шко ли Стан ко вић код про фе со ра 
Б. Цве ји ћа.

Годи не 1959. упи су је музич ку Ака де ми ју у Љубља ни у кла си Јули ја Бете та, али због смр ти 
про фе со ра пре ла зи на Ака де ми ју у Сара је во, где дипло ми ра код про фе сор ке Бру не Шпи лер.  Као сти
пен ди ста Народ ног позо ри шта у Сара је ву, после успе шне диплом ске пред ста ве Еро с оног сви је та, где 
тума чи уло гу Ђуле, оства ру је тро го ди шњи анга жман у том позо ри шту. Тада оства ру је сво ју деби тант ску 
уло гу у Јену фи Лео ша Јана че ка, а затим сле де Деспи на у Тако чине све, Ксе ни ја у Бори су Году но ву, Ана у 
Набу ку, као и Фло ра ми и Сизе та у опе ре ти Мала Фло ра ми. Убр зо јој се пове ра ва ју уло ге у пред ста ва ма 
Ката ри на Изма и ло ва, Мост св. Луја кра ља, Тоска и Тру ба дур.

Годи не 1965. годи не осва ја III награ ду на так ми че њу мла дих југо сло вен ских умет ни ка у Љубља ни, а 
исте годи не на Међу на род ном так ми че њу у покра ји ни Ређо Еми ли ја, осва ја прву награ ду Аки ле Пери, која 
је уста но вље на с циљем да откри је мла де умет нич ке тален те.

На позив дири ген та Оска ра Дано на 1967. годи не, насту па са у уло зи Фата мор га не у опе ри 
Заљу бљен у три наран џе и уло зи Лизе у Пико вој дами  на госто ва њу Опе ре Народ ног позо ри шта у Бар се
ло ни. После оства ре ног успе ха, деби ту је 13. мар та 1968.годи не у уло зи Лео но ре у Вер ди је вом Тру ба ду ру 
у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду и доби ја стал ни анга жман. 

При род ност и ла ко ћа у из во ђе њу  нај зах тев ни ји х во кал нотех нич ки х пре пре ка, усл ови ли  су на ста
јање  кре а ци ја нај ве ћих сопран ских уло га у опе ра ма: Евге ни је Оње гин, Кар мен, Аида, Иван гро зни, Оте
ло, Иван Суса њин, Бое ми, Иван Гро зни Бал под маска ма, Про да на неве ста, Туран дот, Мадам Батер флај, 
Пико ва дама и дру ге. Ипак исто риј ско оства ре ње на овој сце ни оста ће Јену фа за коју је доби ла прву награ
ду и меда љу за нај бо љу интер пре та ци ју Јана че ко вих лико ва у све ту, у Пра гу 1978. годи не, на обе ле жа ва њу 
50 годи на од смр ти Лео ша Јана че ка. 

Рад ми ла Сми ља нић поста је про та го ни ста савре ме ног репер то а ра (20. век) у опе ра ма Јана че ка 
(Јену фа), Бар то ка (Замак Пла во бра дог), као и дома ћих ком по зи то ра Бинич ког (На уран ку), Наста си је ви
ћа (Ђурађ Бран ко вић) и Коњо ви ћа (Отаџ би на).  
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Два де се то го ди шњи цу умет нич ког рада обе ле жи ла је једом од њених нај у спе шнјих пред ста ва Про
да на неве ста, 1984. годи не и оди гра ла по ко зна који пут нео до љи ву Мар жен ку. Два де сет пет годи на 
умет нич ког рада про сла ви ла је Тоском, док је за три де сет пе то го ди шњи цу упри ли чен кон церт у Сава цен
тру. Насту па ла је у Пра гу, Трсту, Мила ну, Риму, Франк фур ту, Мин хе ну, Бечу, Гра цу, Лин цу, Солу ну, Сал
цзбур гу, Бар се ло ни, Лон до ну, Сије тлу (САД) итд.

Парт не ри на сце ни су јој били Марио дел Мона ко, Ђузе пе ди Сте фа но, Хозе Каре рас, Пла си до 
Домин го, Ђор ђо Зан ка на ро, Петар Двор ски, Ређи на Ресник, Мар та Медл, Бисер ка Цве јић, под дири
гент ским вођ ством Оска ра Дано на, Ловре фон Мата чи ћа, Сама Хуба да, Ник ше Баре зе, Мила на Хор ва та, 
Рај не ра Шва р ца, Деј ва Але на, Зубин Мех те и дру гих. Сво ју кари је ру упо ре до је гра ди ла и кроз бога ту 
кон церт ну актив ност, пева ју ћи ора то ри ју ме, лид и мање музич ке фор ме.

Носи лац је пла ке те Народ ног позо ри шта. Добит ни ца награ де Удру же ња музич ких и балет ских 
педа го га за живот но дело, седам годи шњих награ да Народ ног позо ри шта за нај бо ља оства ре ња, Сре
бр ња ка и Печа та Народ ног позо ри шта, Вуко ве награ де Кул тур нопро свет не зајед ни це Срби је и реви је 
Музи ка кла си ка за изу зе тан допри нос умет нич кој музи ци за 2019. годи ну.

Годи не 1984. почи ње да се бави педа го ги јом – поста је про фе сор на Музич кој ака де ми ји у Сара је
ву, затим наста вља у Бања Луци и Бје љи ни, а потом на Факул те ту музич ке умет но сти  и Ака де ми ји лепих 
умет но сти у Бео гра ду. Зна ње, иску ство и пре све га вели ку љубав пре ма музи ци при ма до на Сми ља нић 
усме ра ва на обли ко ва ње и фор ми ра ње буду ћих рено ми ра них опер ских пева ча попут Дуње Симић, Мили
ја не Нико лић, Сне жа не Сави чић Секу лић, Пре дра га Мила но ви ћа, Алек сан дре Ста мен ко вић, Алек се 
Васи ћа, Деја на Мак си мо ви ћа, Вио ле те Срећ ко вић, Сне жа не Брза ко вић, Иве Мрвош Ано кић, Дани је ле 
Мило ше вић, Ната ше Дре цун, Аман де Сто јо вић, Маје Маној ло вић, Мари ја не Шовран, Јова не Ражна то
вић, Каро ли не Михај ло вић и мно гих дру гих. 

Рад ми ла Сми ља нић је поста ла Сена
тор Репу бли ке Срп ске у дру гом сази ву Сена
та 2009. годи не и поча сни гра ђа нин Босан
ске Гра ди шке. Пола века бога ту умет нич ку 
кари је ру и два де сет пет годи на поста вље них 
висо ких стан дар да у педа го ги ји, про сла ви ла 
је на сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра
ду 3. мар та 2018. годи не, кон цер том њених 
сту де на та који су пева ли позна те ари је из 
опе ра Вер ди ја, Пучи ни ја, Роси ни ја, Дони
це ти ја, Бизеа и дру гих.

Породична вила у Бања Луци
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Брат Радомир и Радмила Смиљанић

Радмила Смиљанић са супругом 
Браниславом Мијаиловићем после 

представе Продана невеста

Радмила Смиљанић са сином Николом

Отац Бранко, Радмила, брат Радомир и
мајка Татјана Смиљанић у избеглиштву у Београду
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Станка На уранку, 1968.

Станка На уранку, 1968.
Звонимир Крнетић – Раде

Дездемона Отело, 1970.
Марио дел Монако – Отело, Драго Старц – Касио

Октав Енигареску – Јаго и ансамбл
Дездемона Отело, 1968.

Јован Глигоријевић – Јаго



7

Марженка Продана невеста, 1971. Марженка Продана невеста, 1971.
Звонимир Крнетић – Јењик

Грофица Розина Фигарова женидба, 1970.Микаела Кармен,1969.
Оскар Данон – диригент
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Ђула Еро с оног свијета, 1974.
Звонимир Крнетић – Еро

ЋоЋоСан Мадам Батерфлај, 1984.

ЋоЋоСан Мадам Батерфлај, 1975.
Татјана Сластјенко – Сузуки

Јенуфа Јенуфа, 1976.
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Мими Боеми, 1977.  

Лиза Пикова дама, Сијетл САД, 1980.

Неда Пајаци, 1977. Амелија Бал под маскама, 1979.

Лиза Пикова дама, 1980.
Бреда Калеф – Грофица



10

Мадалена де Коањи Андре Шеније, 1978. 

Тоска Тоска, 1979. 

„И усред тог пакла од зву ка, пакла од вру ћи не, у жубо ру 
пото ка од зно ја који су изви ра ли са свих стра на, ста ја ла 
je Рад ми ла Сми ља нић, досто јан стве на као смрт, хлад на 
као зми ја, дају ћи маха свом бога том, чуде сном, ста бил
ном сопра ну, у нај суп тил ни јим тре ну ци ма као и у тра
гич ном кри ку. Нешто што се не забо ра вља.“

Дра гу тин Госту шки („Паси ја no Луки“ Кши што фа 
Пендeрецког, Дубров ник, 18.08.1978.) 

Али тек у кон фрон та ци ји са Аме ли јомгошћом из 
Бео гра даРад ми лом Сми ља нић, јед ним атрак тив ним 
сопра ном, пали се цела разор на сна га сигур но вође
ног гла са Хозе Каре ра са, гла са који све вивае наги ње 
ка херој ском. Сми ља нић ка у поје ди ним пија ни ма и у 
умет но сти карак те ри зи ра ња, као и у про дор ним виси
на ма и тем бру под се ћа, поне кад, на сво ју слав ну земља
ки њу Зин ку Мила нов...

(30. IV 1980, Kle i ne Zei tung) 

„Нема сум ње да ова уло га иде у ред нај бо љих кре а ци
ја у Бео град ској опе ри и у до сада врхун ски домет ове 
умет ни це...“

Ста на ЂурићКлајн
(Јену фа Лео ша Јана че ка, Поли ти ка, 9.04.1976.)

„Тума че ћи наслов ну уло гу, Рад ми ла Сми ља нић обе ле
жи ла је ово га вече ра нај ви ши умет нич ки успон сво је 
кари је ре...“

Миха и ло Вук дра го вић
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Дубровачке летње игре, Дубровник 1981.

Немачки реквијем – Милан Хорват, диригент

Амелија Бал под маскама, Франкфурт 1979.
 Ђорђо Занканаро – Ренато

Татјана Евгеније Оњегин, Познањ 1980.
Иван Христов – Кнез Гремин

Лиза Пикова дама, Солун 1975.
Николај Мајборода – Херман

Јенуфа, Јенуфа Салцбург 1978.
Леополд Хагер, диригент
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