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Aart Oxenaar (1958) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Met steun van NWO deed hij aansluitend onderzoek naar het werk 
van P.J.H. Cuypers. Daarna werkte hij voor het Nederlands Architectuurinstituut te 
Rotterdam als publicist en tentoonstellingsmaker. Hij was oprichtend coördinator 
van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Sinds 1998 is hij 
directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Daarnaast was en is hij actief 
in het ruimtelijk-advieswerk, onder andere als lid van het kwaliteitsteam IJburg en 
voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam en de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem. Naast zijn architectuurhistorisch 
werk, vooral gericht op de negentiende eeuw, publiceerde hij over hedendaagse 
architectuur in Nederland. 

 


